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  97  
 donateurs 
 
STIL kreeg in 2012 steun 
van bijna 100 donateurs ! 
Deze steun is onmisbaar 
en erg welkom voor de 
mensen zonder papieren 
die bij ons aankloppen. 
Van deze 97 donateurs geven 
35 mensen een vast bedrag 
van 5, 10, 25 of 50 euro per 
maand, een persoon geeft 5 
euro per week.  
Anderen gaven incidenteel 
bedragen tussen de 5 en 1750 
euro, sommigen meerdere 
malen, soms voor een speci-
fiek doel. Dit afgezien van 
donaties voor vluchtelingen-
acties.  
In 2012 gaven deze mensen in 
totaal samen ruim 23.000 
euro. Dit geld gebruikt STIL 
voor het betalen van leefgeld 
en andere noodzakelijke uit-
gaven van onze cliënten zoals 
reisgeld naar medische of 
juridische afspraken, drogist-
produkten, garantstellingen 
voor eten en slapen bij de 
daklozeninstellingen, in een 
enkel geval voor onderdak 
elders. Soms voor medische of 
juridische uitgaven zoals een 
document laten opsturen uit 
land van herkomst, een DNA- 
test, fysiotherapie, etcetera.  
Lees evt meer via http:// 
stil2.wordpress.nl 
 

  Donateurs 
  Hartelijk 
  Dank !! 

 

Sneew is wit en kout  
 

Na een half jaar zonder Nederlandse les ging die in januari weer van 
start voor cliënten van STIL met vijf nieuwe vrijwilligers. Op de eerste 
les kwamen al zeven mensen opdagen, deze week elf. Leerlingen en 
leraren zijn erg enthousiast. Thema's van de eerste les waren sneeuw 
en alles wat daarmee te maken heeft, lidwoorden en meervoud. Ook 
werd geoefend met de uitspraak. De lessen zijn op dinsdag en 
donderdag. Wil je ook les? Kom op die dagen om 13 uur langs in 
het Ubuntuhuis, Vleutenseweg 172.  
 

Alsnog asiel politiek actieve vrouw 
 
M. is cliënt van STIL. Zij kwam kort geleden in onze wijk 
wonen nadat ze alsnog asiel kreeg. Twee jaar geleden stond 
ze bij STIL op de stoep met een tasje, ze was uitgeproce-
deerd op straat gezet en had in een bushokje geslapen.  
 

"Ik wist niets van Nederland. Toen ik asiel vroeg, werd ik al na zes 
weken op straat gezet". Ze moest het land verlaten. "De IND 
geloofde niet dat ik problemen had in mijn land en voor de oppositie-
partij actief was, ik geloof dat ze die partij niet eens kenden. Ik had 
geen bewijzen, ik werd ook afgewezen omdat ik geen identiteits- en 
reisdocumenten bij me had. Ik werd op straat gezet. Een zwarte 
vrouw vond me op het station en bracht me bij STIL.  
 
Ze ging van de ene opvangplek naar de andere. Eerst een week 
naar een particuliere logeerplek. "Ik was wel een beetje bang maar ik 
wist niet waar ik anders heen kon gaan", vertelt ze twee jaar later. 
Van daar ging ze twee weken naar hostel Strowis in Utrecht en 
vervolgens voor twee weken naar een andere particulier. Daarna 
logeerde ze zes maanden bij een bekende van STIL.  
 
Bewijzen verzamelen  
Intussen verdiepte juridisch medewerker Karlien van STIL zich in de 
zaak. Met hulp van deskundige artsen en landenexperts van een 
mensenrechtenorganisatie diende M. een nieuw asielverzoek in. Ook 
met een bewijsdocument uit haar land. Zo kon ze aantonen dat ze 
wel degelijk gevaar loopt bij terugkeer. Ze kreeg alsnog asiel.  
Van een AZC verhuisde ze naar een eigen huis in Utrecht. M: "Ik leer 
elke dag Nederlands, wil een opleiding volgen en gaan werken. Ik wl 
hier blijven". Ze mist haar familie erg. "Via het Rode Kruis probeer ik 
hen op te sporen".  
M. wil anoniem blijven omdat ze bang is voor de lange arm van de 
autoriteiten van haar land.  
 

Meer weten over STIL? Informatie over spreekuur, opvang 
bieden, donateur of vrijwilliger worden, vind je op www.stil-
utrecht.nl. Of bel 030 2715 483 of mail info@stil-utrecht.nl. 



Slecht nieuws voor 
Afrikaanse man in 
psychische nood 
 
Regelmatig komt op STIL een 
Afrikaanse man die vaak erg in 
de war en angstig is. Het hele 
kantoor staat dan op zijn kop 
en STIL-medewerkers doen de 
grootste moeite om hem te 
kalmeren. Dit gebeurt soms 
elke week wel een keer.  
Vermoedelijk komt zijn angst 
door ervaringen met geweld in 
zijn land van herkomst. Hij is 
onder medische behandeling 
van Altrecht (ggz) in Utrecht.   
 
Juridisch medewerker Marcel 
van STIL hielp hem, in samen-
werking met arts en advocaat, 
met een aanvraag voor tijde-
lijk verblijfsrecht op basis van 
een 'medische noodsituatie'. 
Vanwege zijn ernstige psychi-
sche problemen kan hij niet 
reizen en in land van herkomst 
geen behandeling krijgen.  
De eisen hiervoor zijn erg 
streng. Hij kreeg echter 'uitstel 
van vertrek' en opvang in een 
Asielzoekerscentrum (AZC).  
Helaas is echter deze tijdelijke 
status niet verlengd, zo kreeg 
hij deze maand te horen. En 
dat terwijl hij de cliënt is met 
zo ongeveer de ernstigste 
psychische klachten van 
allemaal – en we maken nogal 
wat mee–  waarvoor regel-
matig de crisisdienst is gebeld.  
 
Volgens de IND kan hij 
gewoon terug naar zijn land 
van herkomst om daar 
behandeling te ondergaan. In 
de ogen van Marcel en de 
artsen is dit onverantwoord. 
Die hulp is alleen in theorie 
beschikbaar in zijn land, maar  
in praktijk niet toegankelijk.   
Daarnaast is hij zonder 
begeleiding of hulp van 
anderen nergens.  
Lees elders in deze  
nieuwsbrief meer over een 
klacht die ingediend is tegen 
deze praktijken  

          
            Dansles in de  Nieuwe Kerk  
 

Verblijfsvergunning voor zwakbegaafde 
 

Een zwakbegaafde Somaliër met wie STIL enkele jaren 
geleden naar een advocaat stapte, in gezelschap van enkele 
tantes van de man, heeft een verblijfsvergunning gekregen.  
 
De tantes kwamen met de man bij STIL langs en smeekten 
dramatisch om hulp voor deze in hun ogen hulpeloze man die op 
straat gezet was nadat zijn asielverzoek, volgens hen onterecht, was 
afgewezen.  
Hij zou niet in staat zijn tot een asielinterview zonder begeleiding 
omdat zijn geestelijke niveau vergelijkbaar zou zijn met dat van een 
klein kind. Het interview met de IND was dan ook helemaal niet goed 
gegaan.  
Na een nieuwe asielaanvraag met nieuwe bewijzen kreeg hij weer 
opvang in een AZC en STIL en de advocaat kregen heerlijke 
Somalische hapjes. Hoewel de IND hem weer wilde afwijzen vond de 
rechter dat nader onderzoek gedaan moest worden naar de 
geestelijke gesteldheid en vermogens van de man. Dit, door de 
advocaat betaalde, dure onderzoek leidde ertoe dat hij uiteindelijk 
een verblijfsvergunning kreeg.  
 
Klacht tegen uitvoering motie Spekman: 

In medische procedure vaak geen opvang 
 

Een twaalftal organisaties waaronder de Vereniging 
Asieladvocaten en Juristen Nederland (VAJN) en diverse 
vluchtelingenorganisaties zoals het Amsterdamse ASKV en 
het Utrechtse STIL, diende in december een klacht in tegen 
de uitvoering van de motie Spekman.  
 
Volgens deze Kamerbreed gesteunde motie (januari 2010) moeten 
vluchtelingen die op straat staan, opvang krijgen als ze heel ernstige 
psychische of andere gezondheidsproblemen hebben. Ook al tijdens 
de behandeling van hun aanvraag wegens medische noodsituatie of 
medische behandeling. In praktijk komt daar echter weinig van 
terecht, zo ervaart ook STIL regelmatig.  
"Wij zien een groep zieke mensen op straat leven van wie het nooit 
de bedoeling kan zijn geweest dat zij niet in aanmerking komen voor 
opvang. Dit leidt tot mensonterende situaties in Nederland, met het 
ririsco op calamiteiten", schrijven de hulpverleners en advocaten.  
Meer lezen? Kijk op http:// stil2.wordpress.com  



Vier maanden 
onschuldig vast 
 
A. is bekende van STIL en 
zwerft al lange tijd in het 
daklozencircuit rond, soms 
heeft ze even onderdak, dan 
weer niet. Ze zit al vier 
maanden in vreemdelingen-
bewaring om het land uitgezet 
te worden. Op een afdeling 
voor mensen met erge 
psychische problemen.  
Haar advocaat probeert om 
medische redenen uitzetting te 
voorkomen. Hij probeert ook 
de verblijfsvergunning die ze 
van een ander EU-land zou 
hebben (ze heeft daarvan een 
kopie) te verlengen.  
Omdat die bijna verlopen was, 
probeerde ze dat zelf ook al 
enige tijd te regelen. Op weg 
voor haar zoveelste bezoek 
aan een consulaat werd ze 
naar eigen zeggen 'zomaar' 
aangehouden en opgesloten. 
Al snel daarna is ze 
overgebracht naar een 
psychiatrische afdeling van 
een strafgevangenis (hoewel 
ze niet zit wegens strafbaar 
feit).  
De advocaat heeft in al die tijd 
nog geen antwoord grekegen 
van de Spaanse autoriteiten 
over haar verblijfsdocument. 
Ook is er nog geen medisch 
advies van de IND binnen. 
Daarin staat of ze volgens de 
IND-arts kan reizen en of  
psychische behandeling in land 
van herkomst/danwel het 
andere EU land mogelljk is.  
 
Dood Russische 
vluchteling in 
vreemdelingengevang 
 
Deze maand pleegde de 
Russische vluchteling en 
activist Dolmatov zelfmoord in 
een Nederlandse gevangenis. 
Hij zat hier om uitgezet te 
worden, zijn asielverzoek was 
afgewezen. Lees meer via 
http://stil2.wordpress.com 

Over lijken - Actie Somaliërs 
Vrijdag 11 januari lagen rond de twintig met verf en 
schminck bebloede Somaliërs bij de Tweede Kamer op straat 
uit protest tegen het veilig verklaren van Mogadishu.  
 

 
Somaliërs geschminckt met nepbloed....(zeg ik er maar even bij...) 
 
Zo wilde de Werkgroep Somalië Onveilig duidelijk maken wat er 
gebeurt met mensen die teruggestuurd worden. "Vluchtelingen uit 
Somalië horen bescherming te krijgen en niet de dood in te worden 
gejaagd! Uit rapportages van de UNHCR, Amnesty International, 
Human Rights Watch en de Fact Finding Missions van de Deense 
Immigratie Dienst blijkt dat de situatie in Somalië allesbehalve stabiel 
en veilig is, meldt het persbericht.  
"Schending van mensenrechten is aan de orde van de dag en per 
maand vallen in de hoofdstad Mogadishu tenminste 450 (burger-) 
slachtoffers door bomaanslagen, zelf-moordaanslagen, schietpar-
tijen, verkrachting,  willekeu-rige arrestatie en detentie. Met name de 
200.000 ontheemden die zich in vluchtelingenkampen in de stad 
bevinden hebben geen enkele vorm van bescherming". 
https://www.youtube.com/watch?v=aCVhQzC8F7k 
Meer foto's te zien op: https://www.indymedia.nl/node/12202 

 
Somaliërs voorgelicht over terugkeer  
Vrijdag 1 februari krijgen Somaliërs van de Dienst Terugkeer en 
Vetrek (DT&V) ivoorlichting over terugkeer. Dit naar aanleiding van 
de beslissing van staatssecretaris Teeven dat Mogadishu veilig is en 
dat hij binnenkort over gaat tot uitzettingen.  
In het terugkeercentrum ofwel de vrijheidsbeperkende locatie (VBL) 
in Ter Apel zitten onder-meer Somaliërs die deelnamen aan de  
tentenkampacties daar. Somalische actievoerders van de diverse 
tenten-kampen zijn bezig informatie te verzamelen uit Somalië zelf 
om duidelijk te maken dat Mogadishu nog niet veilig is.  

 
Vluchtelingen onder dak in Haagse kerk 
Vluchtelingen uit het ontruimde tentenkamp in den Haag, hebben, in 
navolging van hun Amsterdamse lotgenoten, ook onderdak gekregen 
in een gekraakte kerk, maar dan in Den Haag. Enkelen zijn vlakbij die 
kerk door de politie aangehouden. Op de vraag waarom, zou een 
agent geantwoord hebben: “Ja ehh, van die buitenlanders, er is nu 
ook zo’n gekraakte kerk met van die mensen erin dus leggen we daar 
meer de focus op.”  Lees meer op: www.rechtopbestaan.nl 



Protest vluchtelingen 
tegen UNHCR in Tunis 
 
In Tunis protesteert een groep 
van rond de honderd 
vluchtelingen, afkomstig uit 
een vluchtelingenkamp in 
Coucha, Tunesië, vlakbij Libië, 
tegen hun behandeling door 
de UNHCR en de EU.  
Velen zijn niet als vluchteling 
erkend, het kamp wordt  
binnenkort gesloten en de 
keuken is al dicht, hoewel er 
veel mensen zonder inkomen 
verblijven.  
 

 
 

Kritiek Kamerleden  
op Kinderpardon 
De kinderpardonregeling is 
nog niet definitief. Staatsse-
cretaris Teeven hoopte dat de  
Tweede Kamer deze week 
direct akkoord zou gaan met 
zijn voorstel (zie eerdere 
nieuwsbrieven) maar dat lukte 
niet omdat Tweede Kamer-
leden veel kritiek hadden.  
 

Gezinshereniging  
Ook had de Kamer deze week  
kritiek op het gezinshereni-
gingsbeleid. Hierover in de 
volgende nieuwsbrief meer.   
 

Kamervragen over 
aanhoudingen 
schoonmaaksters  
 
Kijk op: http://www. 
rijksoverheid.nl/bestanden/ 
documenten-en-
publicaties/kamerstukken/ 
2013/01/23/antwoorden-
kamervragen-jacht-op-
schoonmaaksters/lp-v-j-
0000002456.pdf 
Meer informatie: 
http://nieuwsblog.burojansen.
nl/?p=1220 

Tijd voor een minister van mensenrechten 
 
Laten we Teeven toejuichen elke keer dat er weer iemand die in 
Nederland geen asiel kreeg, doodgaat in vreemdelingendetentie ! Ons 
sober doch humane, democratisch tot stand gekomen, beleid wordt 
tenslotte enkel door hem uitgevoerd ter bescherming van ons welzijn 
en onze welverdiende welvaart, waar we hard voor gewerkt hebben 
(en dat kunnen we van sommige anderen niet zeggen!)! 
 
Laten we met honderden, duizenden, mensen op het Plein vol 
bewondering, met lachende gezichten, vreugdekretenslakend, de 
regering enthousiast en actief urenlang met vlaggen lof toezwaaien, 
onder het oog van internationale en nationale media  
 
Hoera ! Hoera voor dit geweldige vooruitstrevende doortastende 
regeerakkoord ! 
Hoera !Hoera dat we in ruil voor legalisering van wat kindertjes, hele 
groepen mensen tot crimineel kunnen maken en ze keer op keer 
kunnen opsluiten en zorgen dat ze nooit meer ergens een toekomst 
hebben ! 
 
Laten we Teeven welverdiend complimenteren als straks de 
strafbaarstelling een feit is. Al die kritieken van zogenaamd 
onafhankelijke organisaties zijn toch overduidelijk (zo blijkt ook uit 
onderzoek van de binnenlandse –anti-terreur- veiligheidsdienst) 
islamistische shariaïstische talibanistische binladenistische 
propaganda ?! 
 
Laten we mensen die spioneren voor vijandige buitenlandse krachten 
en die ondemocratische wapens als pen, inkt en internet hanteren 
voor hun communistische stalinistische rooje troelafeministische 
moslimknuffelaristische opruïende doeleinden, waarmee ze de 
geesten van onze hardwerkende eerlijke burgers bezoedelen, laten 
we hen opsluiten 
 
Niet alleen mensen zonder de juiste papieren voor onbepaalde tijd in 
speciale detentiecentra, niet alleen vier maanden (onvoorwaardelijk) 
in een strafgevangenis/annex hotel in Nederland, nee laten we hen 
levenslang in een strafkamp zetten, bij hun soortgenoten van Pussy 
Riot, in het land van onze weledele held Poetin 
 
En ik voorspel, straks bij de verkiezingen zal blijken dat 99,98% van 
onze kiesgerechtigden heeft gestemd voor voortzetting van dit 
regeringsbeleid  
     Door Margreet Jenezon 
 
Meer pogingen tot commentaar op de onvoorwaardelijke veroordeling tot vier 
maanden cel van dichteres, schijfster en activiste Joke Kaviaar, die zich 
kritisch uitlaat over het Nederlandse migrantie(non)beleid, zijn te lezen via 
http://stil2.wordpress.com. Teksten van Joke via http://13-
september.nl, of www.joke kaviaar.nl.  
In de reguliere media is nauwelijks iets verschenen over dit schrikbarende 
nieuws. Wel stond vandaag in de krant dat Nederland op de tweede plaats 
staat van landen met de meeste persvrijheid. 
 

 Ons wapen is onze pen,  
 Wij zullen niet zwijgen  
 Citaat van een journalist in een artikel van twintig 
 jaar geleden over vermoorde journalisten in Turkije 


