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In angst en met honger ondergedoken 

Gezinnen uitgezet naar Afghanistan  
 

De afgelopen tien dagen zijn drie gezinnen met in totaal tien 

kinderen gedwongen uitgezet naar Afghanistan. Een van de 

gezinnen liet per telefoon weten in angst ondergedoken te 

zitten, zonder voldoende eten. Een vierde gezin is vrijdag op 

het nippertje niet uitgezet.  

Afghaanse vrouwen die hier ook met hun kinderen of gezin zijn, 

wiens asielverzoeken zijn afgewezen, zijn doodsbang dat hen 

hetzelfde overkomt. In een petitie schrijven ze: "Voor ons, Afghaanse 

moeders en jonge Afghaanse meisjes en vrouwen, is het onverklaar-

baar dat de Nederlandse regering meent dat wij nu kunnen terugke-

ren naar Afghanistan en daar veilig en vrij zouden kunnen leven. (....) 

Wij weten dat op enkele steden na, Afghanistan nog steeds onvrij en 

gevaarlijk is, zeker voor meisjes en vrouwen die in Europa hebben 

gewoond.  

Zo werden in de provincie Kunduz (waar Nederland politieagenten 

opleidt) sinds 1 januari van dit jaar, al twaalf meisjes door stam-

hoofden vermoord 'omdat ze een grote mond hadden'", aldus de 

vrouwen. Volgens de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde 

Naties, UNHCR, is het te onveilig voor terugkeer. www.dhjana.nl 

 

Vaak alsnog een status voor Afghaanse jonge mannen 
In het tv-programma Debat op 2 werd Marianne Bathoorn uit Emmen 

13 maart gevraagd of ze geen valse hoop geeft aan de mensen die 

ze van de straat haalt, in haar huis en bij familie en kennissen 

opvangt. Ze zegt echter dat veel Afghaanse jongens die bedreigd 

worden met uitzetting alsnog asiel krijgen als ze (nu wel) goede hulp 

krijgen. Het gaat om mannen die alsnog bewijzen uit het land kunnen 

krijgen. Dit kost tijd, geld en kan anderen in gevaar brengen, daarom 

konden ze het vaak niet eerder aanleveren. Ook zijn sommigen 

volgens Bathoorn bekeerlingen die gevaar lopen bij terugkeer. 

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1331536 
 

 

Protest tegen 

uitzetting gezin 
Een gezin met baby en kind 

van twee jaar zou vandaag 

uitgezet worden naar Afgha-

nistan. Er was opgeroepen tot 

protest op Schiphol. Op het 

laatste moment wist de advo-

caat de uitzetting te voorko-

men. www.dhjana.nl 

 

Uitzetting Sudan  
Begin deze maand zijn ook 

twee vluchtelingen uitgezet 

naar Sudan. Een van hen was 

opgepakt bij de ontruiming 

van het tentenkamp in Am-

sterdam Osdorp.  

Nederland geeft een negatief 

reisadvies voor Sudan, maar 

dat geldt blijkbaar alleen voor 

Nederlanders...  
 

Protest tegen KLM 
Vluchtelingen protesteerden 

tegen de KLM die hielp bij 

deze uitzettingen. https://ww 

w.youtube.com/watch?v=CInj

QlY-mC4&feature= endscreen 

 

Nieuwe opvang 
De vorige nieuwsbrief leverde, 

ondanks de dreiging dat 

mensen die hun medemens 

helpen straks misschien 

strafbaar worden, twee 

nieuwe opvangplekken op! Die 

zijn hard nodig! Bedankt! 

 

Vrijwilligers bedankt 

Om de trouwe vrijwilligers van 

STIL te bedanken en hen en 

cliënten wat gezelligheid te 

bieden, organiseerde STIL 

deze maand een feestje met 

eten en muziek. Zie foto. 
Vluchtelingen gaven STIL als 

bedankje een Bob Marley-vlag! 

Met hartelijke dank aan koks,  
kokkinnen en de Wijkplaats ! 



Tweeduizend mensen bij demonstratie  
 

Afgelopen zaterdag demonstreerden tweeduizend vluchtelingen en 

sympathisanten in Amsterdam onder het motto 'Geen vluchteling op 

straat of in de cel'. Ongeveer tachtig vrijwilligers en cliënten van STIL 

waren erbij. Ze droegen spandoeken met teksten als: 'Freedom for 
Refugees in the Netherlands, No more discrimination'.  
Over het aantal demonstranten waren de meningen verdeeld. Zo 

noemde het ANP 400 mensen, maar Trouw en NRC spraken van 

2000. Een vrijwilliger van Rampenplan, die gratis warm eten en 

drinken verzorgde: “Die 400 mensen zullen wel buikpijn hebben; ze 

hebben 300 liter soep en 70 stevige broden gegeten en bovendien 

300 liter koffie geslurpt...”  
Met dank aan Emmaus Haarzuilens en de Amsterdamse diaconie voor 
betaling van de Utrechtse bussen en aan Rampenplan voor het eten.  
______________________________________________________________________ 

Brief Teeven aan Somaliërs: 

'Taalanalyses zijn wel betrouwbaar'  
 

Staatssecretaris Teeven vindt de taananalyses van Buro Land en Taal 

wel degelijk betrouwbaar, zo liet hij 15 maart jl in een brief, via de 

directeur Migratiebeleid, weten. Dit in reactie op de brief (dec jl) van 

Somaliërs van de tentenkampen die stelden dat de taalanalyses van 

Buro Land en Taal niet okee zijn.  

Ze stuurden hem ondermeer een kritisch onderzoeksrapport (zie ook 

Asiel & Migrantenrecht, feb jl) en een verklaring van een Somalië-

deskundige die stelt dat de herkomst van Somaliërs niet afgeleid kan 

worden van hun taal. De Somaliërs vroegen in navolging van de 

Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) om gebruik van 

onafhankelijke deskundigen in de asielprocedure. Volgens Teeven zijn 

de taaldeskundigen van Buro Land en Taal echter al onafhankelijk…  
 

Hij liet op 22 februari ook al weten de wens van de ACVZ om 

onafhankelijke deskundigen niet te zullen uitvoeren omdat, zo stelt 

hij: “De IND zijn professionaliteit bewijst en blijk geeft van een 

zorgvuldige, objectieve werkwijze…”  

Teeven wil ook geen onafhankelijke commissie voor landeninforma-

tie, die de ACVZ aanbeveelt, omdat in zijn ogen de rol van Buiten-

landse Zaken in het beoordelen van de situatie in landen (ook) 

‘onafhankelijk’ is.  

Kampen Mogadishu niet veilig voor vrouwen 

'Liever een tentenkamp hier dan in Somalië' 
 

In vluchtelingenkampen in Mogadishu, Somalië, vindt veel sexueel 

geweld plaats tegen vrouwen, meldt mensenrechtenorganisatie 

Human Rights Watch (HRW) deze week in een rapport (Trouw, 

28/3/13). Alle partijen, dus ook regeringstroepen, maken zich hier 

schuldig aan. De organisatie onderzocht veertien kampen waarbij ook 

bleek dat internationale hulp big business is.  
“Het is daar niet veilig voor ons. Het is beter in een tentenkamp in 

Nederland dan daar”, zegt Sara, een van de deelnemers aan het 

eerste tentenkamp in Ter Apel. Ze is al ruim zes jaar in Nederland en 

verbleef twee jaar op straat. Sinds de actie zit ze in een terugkeer-

centrum, nu al vijftien maanden. Ze kan elk moment het land uit- of 

op straat gezet worden. Hoewel Somalië volgens diverse bronnen nog 

niet veilig is, blijft staatssecretaris Teeven vasthouden aan zijn plan 

mensen uit te zetten. Enkele uitzettingen waarvan de vlucht al 

geboekt was, werden kort geleden op het nippertje door de rechter 

tegengehouden op individuele gronden. Zie vorige nieuwsbrief. 

 
Foto Jan Kees Helms 

Beelden demonstratie 

http://youtu.be/V2P72zOq_PQ  

https://www.youtube.com/watch?

v=Dj2H6Hyl584, 

http://ourmediaindymedia.blogsp

ot.nl/2013/03/geen-vluchteling-

op-straat-of-in-de-cel.html, 

http://www.askv.nl/  

 

Bewoners Vluchtkerk 
5 april op straat 
Bewoners van de Amsterdamse 

Vluchtkerk mogen enkele dagen 

langer in de kerk blijven maar 

weten nog niet waar ze na 5 

april heen kunnen. Ook rond 

de 500 andere vluchtelingen 

die deelnamen aan acties 

kunnen de komende tijd weer 

op straat terecht komen. 
 

Geen verruiming 
kinderpardon 
 

Ook al beloofden politici kort 

van te voren dat ze zouden 

zorgen dat kinderen die buiten 

de opvangcentra wonen maar 

wel 'bekend zijn bij de 
gemeente'  en al minstens vijf 

jaar in Nederland zijn, ook 

onder de kinderpardonregeling 

zouden vallen, in het kamer-

debat 12 maart bleek daar 

niets van. Hoewel staatssecre-

taris Teeven zegt dat hij met 

een oplossing wil komen, wil 

hij tegelijkertijd de regeling 

niet verruimen.  

Advocaten raden aan toch een 

aanvraag te doen.   



Gemeente helpt veel cliënten aan kamer 
 

Dankzij de gemeente Utrecht kregen de afgelopen weken 

enkele tientallen (!!) kwetsbare en zieke mensen zonder  

verblijfsvergunning, opvang.  

De gemeente Utrecht financiert nieuwe opvangplekken voor dakloze 

vluchtelingen die in medische nood verkeren of risico lopen op 

misbruik en die geen kant op kunnen. Ook voor mensen die nog in 

procedure zijn, niet terug kunnen of bezig zijn met het regelen van 

hun terugkeer.  

Zo kreeg een man die al 26 jaar in Nederland is, pas een kamer. Hij 

viel om bureaucratische redenen buiten de pardonregeling en kan nu 

wegens ernstige medische klachten niet meer voor zichzelf zorgen.  

Ook een hoogzwangere vrouw en enkele mensen die er psychisch 

heel slecht aan toe zijn, kregen een kamer.  
 

Zestig nieuwe daklozen erbij dit jaar  
 

In de eerste twee maanden van dit jaar telde STIL zestig 

nieuwe daklozen zonder papieren. Hierbij tellen we niet de 

'geklinkerde' vluchtelingen mee die een redelijke logeerplek 

hebben, evenmin als EU-ers zonder papieren.   

Met dit getal willen we de gemeente(n) duidelijk maken dat de 

nachtopvang voor daklozen open moet blijven voor deze groep en 

dat er nog steeds grote nood is in de stad.  

STIL betaalt voor veel mensen die nog wel toegang hebben tot de 

daklozenopvang (zieke en kwetsbare mensen) de overnachtingen en 

het eten in het Smulhuis bij de Sleep Inn. Ook verstrekken we samen 

met het Ubuntuhuis eten en verwijzen naar plaatsen waar gratis 

soep, brood, koffie, thee of eten te krijgen is. STIL geeft ook drogist-

produkten en via Emmaus Domstad kleding, zoals warme jassen. 
 

Steun fondsen onmisbaar voor noodhulp  
 

Voor de hierboven genoemde 'bestrijding nieuwe armoede' 

en noodhulp werven we donateurs en fondsen. Ook voor zeer 

noodzakelijke reiskosten, medische uitgaven en juridisch 

urgente zaken, zoals het verkrijgen van bewijsmateriaal.   
 

In 2013 krijgt STIL hiervoor steun van de Konferentie Nederlandse 

Religieuzen, Stichting Elise Mathilde, Emmaus Domstad, Emmaus 

Haarzuilens, de Nieuwe Kerk en Tuindorpkerk in Utrecht en een 

verdubbeling van kerkelijke giften van de Stichting Rotterdam. Van 

andere fondsen moeten we nog bericht krijgen.  

Voor individuele noden krijgen we daarnaast steun van de Zusters 

van Liefde, Burkens' Stichting, KF Hein fonds, St Urgente Noden 

Nieuwegein, Dekkersfonds, het Andries de la Fontaine Verwey fonds, 

St de Putter en Cordaid.  

Ook doen we aan fondswerving voor projecten. Zo gaven enkele 

advocaten, Haëlla, St Overal, Kafee Bijstand, Citroenvlinder, Zwart 

Zaad, Basta, XminY en het RC Maagdenhuis steun aan activiteiten en 

vluchtelingenacties. Van ACU kregen we pas een benefietdonatie voor 

taalles en activiteiten. Vorig jaar kregen we van het Skanfonds een 

bijdrage voor noodhulp aan dakloze vluchtelingen. 

In 2012 gaven bijna honderd particulieren en kleine ‘fondsen’ zoals 

Averechts, Kunst en Eerlijke Koffie en de Vrede van Utrecht een 

donatie. Elke maand, eenmalig, enkele keren, met een groepje, soms 

voor een bepaald doel, een enkele keer een erfenis en regelmatig 

collecten van verschillende Utrechtse kerken. We krijgen ook steun 

van de gemeente Utrecht. 

Gemeente Utrecht tegen 

strafbaarstelling   
Utrecht is tegen het plan van 

de regering om illegaal verblijf 

strafbaar te maken want dit 

leidt enkel tot meer misbruik 

en uitbuiting, meent het 

college. Utrecht gaat dan ook  

gewoon door met hulp aan 

ongedocumenteerden in de 

stad, zegt het college in 

antwoord op vragen van de 

raad. Ze wijst op de negatieve 

adviezen van Raad van State 

en de Adviescommissie 

Vreemdelingenzaken en vindt 

de wet, als die wordt inge-

voerd, strijdig met internatio-

nale verdragen.  

In maart vonden in enkele  

steden etentjes plaats met lo-

kale politici om steun te wer-

ven tegen de strafbaarstel-

ling. geenstrafbaarstelling.nl 

 

Verwend door de 
Winkel van Sinkel  
Vijftien vluchtelingen en 

andere Utrechtse daklozen en 

vrijwilligers werden vorige 

week maandag verwend met 

een heerlijk luxe diner en live 

muziek, aangeboden door de 

Winkel van Sinkel, in het 

centrum van de stad.  

Personeel en eigenaresse 

hielpen vrijwillig mee in de 

keuken en bediening. De 

eigenaresse biedt daklozen 

hiermee een keer per jaar een 

leuk uitje. Hartelijk dank !  
 

Schokkende film ‘Exit’ 

Vorige week zaterdag was de 

schokkende film EXIT te zien 

op tv. Als je ‘m niet gezien 

hebt, raad ik aan alsnog te 

kijken. ‘N stukje is te zien via: 

http://www.ncrv.nl/pagina/exit

-aangrijpende-telefilm-over-

uitzetting-asielzoekers 
–––––––––––––––––––––––––– 

Donaties STIL welkom  

op rekening 740 70 21  

St Lauw-Recht, Utrecht 

Vrijwilliger worden?  

Opvang bieden?  

Hulp nodig?  

www.stil-utrecht.nl 


