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Na half jaar onderduiken alsnog asiel 

‘Nu mijn dochtertje veilig  
is, ben ik heel gelukkig” 
 

“Ik ben heel blij dat we veilig zijn”, zegt Hassan. Hij heeft  zojuist te horen 
gekregen dat hij en zijn vijfjarige dochter alsnog asiel  krijgen. Ze zijn 
gevlucht uit Afghanistan. Ze doken hier een half jaar onder uit angst voor 
uitzetting. Via STIL kregen ze opvang en juridische steun.  
Nu mogen ze alsnog in Nederland blijven. “Vooral voor mijn dochter  ben ik 
heel blij”, zegt Hassan. “Zij heeft hele slechte ervaringen gehad, vooral tijdens 
de vlucht, dat is onvoorstelbaar”, vertelt hij.“Maar ook hier in Nederland heeft 
ze van alles meegemaakt. We sliepen twee jaar lang steeds op andere 
plekken en waren niet veilig”. Andere Afghaanse gezinnen zijn het land 
uitgezet.  
“Nu kunnen we  een huis gaan huren voor ons zelf. We wonen weer in een 
Asielzoekerscentrum. Mijn dochter ging gisteren voor het eerst naar de 
nieuwe school daar. Ze was een beetje zenuwachtig maar nu is ze heel blij. 
Ze heeft de eerste dag al veel nieuwe vrienden gemaakt”. Hassan bedankt 

alle mensen die zijn dochter en hem geholpen hebben hartelijk.  

 

STIL zoekt dringend opvang voor moeder en kind 
Voor een 20-jarige vrouw met baby zoekt STIL dringend een veilige 
opvangplek. Bij voorkeur voor langere tijd. De vrouw spreekt Frans.  
Weet je iets?  Mail info@stil-utrecht.nl of bel 030 2713 463. Vanaf eerste 
kerstdag tot en met 1 januari checken we wel de mail maar niet de voicemail. 

 

Medicatie straks niet meer 100% vergoed  
 

STIL verwacht grote problemen nu in 2014 de medicijnen voor onze 
doelgroep niet meer 100% vergoed worden. Bedoeling is dat mensen vijf euro 
eigen bijdrage gaan betalen per medicijn. Dat is echter voor mensen zonder 
verblijfsvergunning erg lastig. Zij hebben geen (recht op) inkomen uit werk of 
bijstand.  
Samen met andere hulpverleners is STIL bezig een brief op te stellen naar de 
politiek. We hebben nu al te maken met mensen in grote medische nood (zie 
elders in de nieuwsbrief) en verwachten dat de problemen zullen toenemen. 
 

Veilig aangifte doen nu eindelijk geregeld? 
 

Als je geen verblijfsvergunning hebt en bij de politie aangifte doet van mishandeling, 
uitbuiting of beroving, loop je zelf risico opgesloten te worden. Ook als je naar het 
gemeentehuis gaat voor huwelijk of geboorteaangifte. Vandaar dat organisaties er al 
jaren bij politici voor pleiten hier iets voor te regelen. In Utrecht werd hier op 3 en 10 
december aandacht aan besteed in de gemeenteraad. STIL was aanwezig om mee te 
praten. Op 19 december wordt hierover besloten.  

Naastenliefde in praktijk 
Nieuwe nachtopvang 

maandag van start  
 

Utrechtse kerken openen 
maandag de deuren van 
Toevlucht, een nieuwe 
nachtopvang voor daklozen 
zonder verblijfsvergunning 
die nu nergens anders 
terecht kunnen. Ze slapen 
veelal buiten of op het 
station. 
De kerken nemen dit 
initiatief 'onder protest' 
omdat ze vinden dat het rijk 
dit zou moeten doen. Zeker 
nu een Europees Comité 
hierover pas met een 
uitspraak kwam waar 
Nederland zich aan dient te 
houden (zie vorige nieuws-
brief).  Echter vooralsnog wil 
de regering er niet aan. Er 
moet dus eerst nog over  
geprocedeerd worden. Het 
gaat om het recht op eten, 
onderdak en kleding.  
De Utrechtse 
gemeenteraad buigt zich 
na de verkiezingen (maart) 
over eventuele finan-
ciering van deze opvang, 
er is nu geen dekking voor. 
De kerken die dit opzetten 
zijn van de Oecumenische 
Diaconale Missionaire 
Utrechtse Werkgroep 
OMDUW en worden 
gesteund door de 
Protestantse Gemeente 
Utrecht, de Katholieke 
Caritas en Kerk in Actie 
(PKN). 
 

Toevlucht zoekt nog 
vrijwilligers, ondermeer 
voor de nacht:  
Interesse? Mail naar:  
winteropvangutrecht@ 

gmail.com. 



Weer tijdelijk geen uitzettingen 

Gewond na uitzetting naar Somalië  
 
Nadat Said 5 november is uitgezet naar Somalië raakte hij gewond bij een 
bomaanslag in Mogadishu. Sindsdien hebben de Somalische autoriteiten, net 
als na de vorige uitzetting in september, hun medewerking aan gedwongen 
terugkeer weer stopgezet. De IND zegt dat onderhandelingen gaande zijn.  
 
Saïd (26) kwam als zevenjarig kind naar Nederland, hij praat bijna geen  
Somalisch, zijn hele familie woont hier. Na zijn uitzetting meldde een 
Somalisch nieuwsbericht op internet dat hij gewond was geraakt. Via een 
Somalische journalist kreeg STIL telefonisch contact met Saïd.  
“Een hele grote nachtmerrie is het”, zei hij. “Het is hier een hele andere 
wereld dan ik gewend ben. Ik zie dode mensen om me heen”. Bij de bom-
aanslag waar hij licht gewond raakte, vielen tussen de tien en twintig doden. 
Said vertelde dat hij buiten op het strand slaapt en samen met dakloze 
kinderen om eten bedelt. Lees het hele telefoongesprek via de weblog 
http://stil2.wordpress.com. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. 
Mahdi, de man die eerder is uitgezet (sept jl) zou bij een oom logeren.  
 

Mensenrechtenorganisaties uiten kritiek op Nederland  

Na de uitzetting van Said vroegen Human Rights Watch en Amnesty 
International de Nederlandse regering te stoppen met deze uitzettingen. 
Volgens HRW (27/11) raken burgers nog dagelijks gewond of komen om het 
leven bij aanslagen. De Somalische regering is niet in staat de veiligheid in 
Mogadishu te garanderen. Ook Amnesty zegt 29/11 dat het nog altijd te 
gevaarlijk is. Na eerdere verbeteringen is de veiligheidssituatie in 2013 weer 
verslechterd.  
De PvdA stelde in november Kamervragen over gedwongen terugkeer.  
Minister Teeven vroeg 9 december om uitstel van beantwoording hiervan. 
(Met dank aan VluchtelingenWerk).  

 

Dossier kwijt bij hoorzitting kinderpardon 

IND-medewerker: “O, is het een jongen?! 
 

Een achtjarige jongen die in aanmerking hoopt te komen voor het kinder-
pardon, kreeg vorige week bij de IND te horen: “O, ik dacht dat je een meisje 
was”. Dit vertelt zijn advocaat mr L. Sinoo uit Utrecht. Ook wilde de IND het  
dossier van de advocaat kopiëren omdat dit onvindbaar was, vertelt ze. 
 

De moeder van de jongen zat al weken in spanning over deze hoorzitting die 
voor haar en haar zoon van levensbelang is. Het jochie vindt het allemaal 
minder spannend, hij is alleen maar nieuwsgierig. Hij vindt zichzelf een 
Nederlander dus snapt niet waarom hij hier niet zou mogen blijven.  
Zijn aanvraag is afgewezen omdat ze al jaren niet in de rijksopvang wonen. 
Als baby is hij met z’n moeder op straat gezet. Via STIL kregen ze opvang. Er 
loopt nu een bezwaarprocedure.  
 
Ongeveer driehonderd  
kinderen zitten in dezelfde  
situatie als deze jongen.  
Ook de Utrechtse Dennis  
die veel in de media is.  
Zie defenceforchildren.nl 
 
 
 
        Foto: Vluchtgarage 

 
Saïd raakte gewond aan 
zijn hand en been 

 

Vluchtelingen in 
koude garage 
 

Niet iedereen van de 
vluchtelingen van ‘Wij zijn 
hier’ kreeg onderdak in de 
oude gevangenis in de 
Havenstraat in Amsterdam. 
Na bijna twee weken rond-
zwerven van hot naar her, 
werd vrijdag voor negentig 
mensen een nieuw pand 
gekraakt: de Vluchtgarage.  
Er is daar geen elektriciteit, 
verwarming of kachel. 
Dekens en dekbedden zijn 
nog dringend nodig. Ook 
schoonmaakmiddelen. 
Aarzel niet hulp te bieden: 
Adres: Kralenbeek 100 in 
Amsterdam Zuid-Oost.  
Facebook WijZijnHier 

 
Op 3 december kregen 
vijfenzeventig mensen na 
het verlaten van het 
Vluchtkantoor opvang in 
een oude gevangenis.  
132 mensen mochten daar 
echter niet heen omdat ze 
niet van het ‘begin’ af aan 
(Vluchtkerk) geregistreerd 
waren. Een groep wilde het 
aanbod niet  aannemen 
wegens slechte ervaringen 
met gevangenissen in land 
van herkomst of vreemde-
lingenbewaring hier. Een 
groep zieke mensen kreeg 
elders onderdak.  

 



Goed Nieuws:  

Papieren en opvang !! 
 

K. was enkele weken nergens te vinden, we maakten ons zorgen. Ze bleek 
opgepakt te zijn en gevangen gezet in vreemdelingenbewaring (ze had geen 
strafbaar feit gepleegd). Gelukkig hielp een advocaat haar met een nieuwe 
procedure en verblijft ze nu in een Asielzoekerscentrum (AZC). 
 

De hoogzwangere J. kreeg opvang in een AZC omdat ze daar vanaf zes weken 
voor de bevalling recht op heeft.  
 

Yasin, een van de oprichters van de zelforganisatie Vluchtelingen op Straat 
kreeg in november een verblijfsvergunning omdat hij hier twee kinderen 
heeft. Gefelicteerd !  

 

Toeval of niet, ook 
Mohamed, een andere 
actieve vluchteling van het 
eerste uur, kreeg een ver-
blijfsvergunning voor vijf 
jaar. Hij heeft een vrouw en 
twee kinderen met de Neder-
landse nationaliteit. Op de 
foto: Mohamed met zijn 
dochters bij STIL. 
 

Verschillende fondsen en 
donateurs betaalden mee 
aan de procedure.  
Hartelijk dank!   

 
Het Armeense gezin O. heeft 
na verblijf op diverse 
plekken, waarvan lange tijd 
gescheiden van elkaar, nu 
eindelijk een plek voor 

samen. Dit dankzij de hulp van een kerk uit Houten. En dankzij de actieve 
inzet van vrijwilligers van STIL. We danken de mensen waar de familie de 
afgelopen tijd mocht verblijven hartelijk!  
 

H. kreeg eerder al opvang bij de Noodopvang. Ze vroeg met nieuwe bewijzen 
opnieuw asiel. Dit verzoek werd serieus genomen. Ze kreeg weer opvang in 
een AZC.  
 

We missen F. erg. Zij kreeg opvang in een studentenhuis in Brabant.  
 

Ook X kreeg een verblijfsvergunning en daarmee toestemming bij zijn gezin te 
wonen. Hij is vluchteling maar kreeg geen asiel.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Donatie humanitaire noden van Protestanten 
Van het Diaconaal Missionair Orgaan van de Protestantse Gemeente Utrecht 
kreeg STIL dit jaar nog een donatie van 2500 euro. Die hebben we hard nodig 
omdat de noden onder daklozen weer meer geld kosten dan gepland (o.a. 
drogistproducten en eten). Hartelijk dank !  
 

Donaties voor daklozenhulp blijven welkom  
Bankrekening NL44 ING B 000 7407021, Stichting Lauw-Recht, Utrecht o.v.v. 
noodhulp. Bankcode: INGBNL2A. Incassant ID nr van STIL: NL22 ZZZ 41265 
934 0000 (Dit id-nummer is nodig voor machtigingen).   

Bedankjes  
 

Pannekoeken  
en sokken 

Henk, een Nederlandse 
Straatnieuwsverkoper 
organiseerde samen met 
iemand van de Nieuwe 
Kerk bij een Utrechts stel 
een gezellige middag, op 
zondag 1 december. Met 
heerlijke koffie, pannen-
koeken, spelletjes, dansen 
en muziek uit Afrika.  
Een enkeling ging in een 
hoekje slapen. Ook wilde 
iemand liever rijst, maar 
dat was er niet.  
Het was bijzonder om 
zomaar een middag bij 
zomaar wat gastvrije 
mensen welkom te zijn !  
Hartelijk dank! 
 

Bedankt Gert !  
Gert is zelf vroeger dakloos 
geweest en gaat dagelijks 
op pad om te kijken of 
mensen in nood zijn en 
buitenslapen. Hij neemt ze 
dan mee naar huis. We 
mogen hem altijd bellen 
om iemand op te pikken bij 
de Sleep Inn of STIL. 
We zouden niet weten wat 
we zonder hem moesten! 
Gert hartelijk dank!  
En: Fijne vakantie! 
 

Emmaus bedankt !  
We danken hierbij Emmaus 
Parkwijk en Lombok harte-
lijk voor de mutsen, hand-
schoennen, sjaals, jassen, 
andere kleding en badpak-
ken! Ook andere mensen 
die handdoeken, zwemkle-
ding, dekbedden en slaap-
zakken gaven, bedankt!  
 

Heerlijke taart  
Anonieme gevers lieten 
enkele heerlijke taarten 
brengen op STIL. Uit 
waardering voor ons werk. 
Wij waren verrast en blij! 
Ze hebben heel goed 

gesmaakt! Hartelijk dank!  

 
 



Spreekuur op woensdag: Medische nood 
 
E. heeft de Nederlandse nationaliteit, haar zoon A (15 jaar) niet. Ze komen uit 
een land waar ze oorlog hebben meegemaakt. Onverwacht is de verzekering 
van de zoon stopgezet en krijgt zijn moeder geen enkele toeslag meer van de 
belastingdienst.  
Zo krijgt ze opeens geen huurtoeslag en zorgtoeslag meer. Daardoor heeft ze 
nu een schuld van 3000 euro. Ook werd de ziektekostenverzekering van haar 
zoon stopgezet, terwijl hij door een heel team van specialisten in een zieken-
huis wordt behandeld voor  ernstige psychische en lichamelijke klachten. 
Moeder, die er zelf  psychisch slecht aan toe is, maakt zich hele grote zorgen, 
ze is wanhopig.  
Het voortzetten van de medische zorg kon gelukkig geregeld worden. De 
problemen met de belastingdienst kunnen echter niet opgelost worden omdat 
deze maatregelen wettelijk gezien gewoon mogen! Het maakt niet uit of het 
een kind zonder inkomen betreft, omdat hij geen verblijfsvergunning heeft, 
krijgt moeder geen toeslagen. Een andere cliënt van STIL is om die reden 
verhuisd, weg van zijn gezin. Dat kan een minderjarig kind niet zomaar doen.  

 

Afwijsspreekuur bij STIL 
 
Vandaag, tijdens dit schrijven, zit de wachtkamer van STIL propvol met rond 
de twintig mensen, er zijn zelfs niet genoeg zitplaatsen. Sommigen slapen, 
hangend op de bank. Buiten stormt het en het is koud. Een vrijwilliger deelt 
eten uit.  
Het is donderdag en spreekuur bij STIL voor nieuwe cliënten. In praktijk 
betekent nieuw: Mensen die in Nederland geen asiel kregen, op straat gezet 
zijn, wanhopig zijn, geen geld hebben, geen slaapplek, niet mogen blijven in 
Nederland en niet weg kunnen. 
Een van de sociaal-juridische medewerkers noemde het op het werkoverleg 
een 'afwijsspreekuur' omdat we zo vaak 'nee' moeten zeggen. Nee, geen 
opvang, nee, geen tijd voor nieuwe dossiers. Dat is geen pretje.   
Van de 108 nieuwe mensen die dit jaar tot en met november voor sociaal-
juridische hulp aanklopten, afgezien van de mensen die direct verwezen of 
geholpen zijn, werden 'slechts' 60 mensen 'geaccepteerd' als nieuwe cliënt. 
De anderen, waar 'nee' tegen gezegd is, zitten vaak evengoed in een heel 
slechte situatie.  
Dit levert bij hen en de vrijwilligers de nodige emoties op. Zelfs zo erg dat 
mensen soms letterlijk huilend en smekend op hun knieën gaan of psychisch 
doordraaien van wanhoop. Dit laatste gebeurt soms elke week wel een keer.  
 
Mensen die officieel geen juridische cliënt worden, krijgen wel vier dagen per 
week een lunch, bonnen voor gratis eten en waar mogelijk garantstellingen 
voor slapen bij de daklozenopvang. Ook geven we allen medische hulp en de 
allernoodzakelijkste verzorgingsproducten.  
We hebben daarnaast nog rond de vijftig 'oude' cliënten in juridische 
begeleiding en geven ongeveer 335 mensen per jaar medische hulp.   
Gelukkig kunnen we dankzij de hulp van velen: vrijwilligers, vrijwillige tolken, 
opvangplekken, artsen, advocaten, fondsen, kerken, donateurs en anderen, 
vaak nog wel veel doen voor mensen. Zie elders in deze nieuwsbrief... 

 
We danken de vrijwilligers en andere mensen die ons en onze 
cliënten steunen hartelijk! 
 
Wil je opvang of hulp bieden? Mail naar STIL: info@stil-utrecht.nl of bel 
030 2713 463. STIL, Laan van Nieuw Guinea 143, 3531 JH Utrecht. 

Angst 
A. is op straat gezet zonder 
medisch dossier, zoals 
zovelen. Het was heel 
moeilijk haar oude artsen 
op te sporen maar uitein-
delijk lukte het om her-
haalrecepten te regelen 
voor haar zeer noodzakelij-
ke medicijnen. Op het 
nippertje. Zij heeft onder-
meer last van angst.  
 

Pijnklachten 
N. heeft ook medicijnen 
nodig, tegen ernstige 
pijnklachten die hij opliep 
nadat hij in zijn land van 
herkomst in de gevangenis 
geslagen is.  
Deze man mocht niet meer 
bij de Sleep Inn slapen 
maar kreeg tijdelijk weer 
toegang nadat we erop 
wezen dat hij als gevolg 
van zijn ervaringen als 
vluchteling ernstige 
psychische klachten heeft.  
 

Oproep  

Loods Theater-

straat afgebrand 
 

Stichting Theaterstraat uit 
Amsterdam heeft steun 
nodig, zowel menskracht 
als geld, omdat o.a. al hun 
geluidsapparatuur is af-
gebrand. Gelukkig de 
vervoermiddelen niet.  
Thaterstraat verhuurt 
goedkoop apparatuur, 
podia en vervoer voor 
demonstraties voor 
vluchtelingen en andere 
acties voor een betere 
wereld. Daarbij geven ze 
vaak korting of vrijwillige 
hulp.  
Daarom deze oproep: Wil 
je meehelpen schoonma-
ken of financieel steunen?  
Stort een bijdrage op reknr 

5010111 tnv Theaterstraat 

ovv schenking.   

Andere hulp aanbieden? 
Mail theaterstraat@ 

kollektieframpenplan.nl 


