
 
         Nieuwsbrief januari !"#$ 
 

Kinderpardon: 

Dennis mag blijven, Shenjun niet? 
 

Dennis, een achtjarige jongen uit Oog in Al in Utrecht, kreeg 
afgelopen week te horen dat hij alsnog in Nederland mag blijven 
op grond van de kinderpardonregeling. Andere kinderen in 
dezelfde situatie krijgen nog geen verblijfsvergunning. 
 

Eerder werd Dennis afgewezen omdat hij zich aan 'het toezicht' 
zou hebben 'onttrokken'. Hij verbleef een tijd niet in een asiel-
zoekerscentrum (AZC). Wel was hij al die tijd bij de gemeente 
waar hij woonde bekend.  
De staatssecretaris maakte voor hem een uitzondering en gaf 
hem een verblijfsvergunning op basis van zijn zogenoemde 
‘discretionaire bevoegdheid’. Hij heeft daarvoor geen reden 
genoemd. Daardoor kan iemand anders in dezelfde situatie zich 
er niet op beroepen voor de rechter.  
 

Volgens advocaat L. Sinoo uit Utrecht is sprake van ongelijke 
behandeling. Een andere achtjarige jongen, Shenjun, een cliënt 
van haar en van STIL, is om dezelfde reden als Dennis afgewe-
zen voor het kinderpardon. Ook hij woonde lange tijd niet in een 
opvangcentrum. Hij werd als baby met zijn moeder op straat ge-
zet vanuit een AZC en wordt sindsdien opgevangen door parti-
culieren. Hij zou volgens Sinoo nu ook een verblijfsvergunning 
moeten krijgen. Er loopt voor hem nog een bezwaarprocedure. 
Volgens de advocaat van Dennis, mr G. Dijkman uit Utrecht, is 
er niets bijzonders aan de hand met Dennis. Wel kreeg hij drie-
duizend handtekeningen als steunbetuiging. Die kreeg Shenjun 
niet.  
Driehonderd andere kinderen zitten volgens kinderrechten-
organisatie Defence for Children in soortgelijke positie.  
Zie www.defenceforchildren.nl  

 

Protest tegen opsluiting kinderen 
 

Nog steeds worden kinderen zonder papieren in Nederland opgesloten. 
Bijvoorbeeld als ze met hun familie asiel vragen op Schiphol. Ook 
kunnen ze twee weken in de gevangenis gezet worden voordat ze 
gedwongen het land uitgezet worden.  
In de publicatie ‘Papa hebben we iets ergs gedaan’, komen de kinderen 
en hun familieleden aan het woord. Dit rapport werd deze week aan 
Tweede Kamerleden overhandigd door organisaties, verenigd in de 
coalitie 'Geen kind in de cel'. Zij strijden al enkele jaren tegen de 
opsluiting van kinderen in vreemdelingendetentie. 
Zie www.geenkindindecel.nl  

 

                       Shenjun 
 

 
        Dennis 
 

100 mensen geven 

samen 20.000 euro 
 

STIL kreeg in 2013 meer dan 20.000 
euro aan donaties van honderd 
particuliere donateurs. Dit geld 
gebruiken we voor eten, onderdak en 
andere noodhulp aan onze cliënten. 
De steun is voor ons onmisbaar en 
voor cliënten van levensbelang.  
 

Donateurs bedankt !  



Met nieuw bewijs alsnog asiel  
 
Mohamed Kasiim uit Ethiopië belde deze week op om te vertellen dat 
hij een verblijfsvergunning heeft. “Na vier asielverzoeken, tien nega-
tieve beschikkingen en met twintig nieuwe bewijzen”, vertelt hij.  
Hij kreeg meer dan twee jaar opvang van particulieren via STIL, deed 
mee aan het Amsterdamse tentenkamp in 2012 en kreeg acht 
maanden opvang van de Utrechtse Noodopvang. Die begeleidde hem 
in deze laatste asielprocedure. 
Kasim (31 jaar) was politiek actief voor zijn bevolkingsgroep, de 
Oromo's in Ethiopië, kwam daardoor in de problemen en moest 
vluchten. In Nederland geloofde de Immigratie en Naturalisatiedienst 
(IND) niet dat hij de waarheid vertelde en dat hij daadwerkelijk 
problemen zou krijgen bij terugkeer. De littekens die hij liet zien,  
konden volgens de IND ook door een andere oorzaak dan door 
marteling ontstaan zijn. Later bevestigden gespecialiseerde artsen dat 
ze wel degelijk het gevolg waren van foltering, ook had hij nieuwe 
bewijzen van zijn politieke activiteiten en de risico's bij terugkeer.  
Kasim bedankt iedereen die hem geholpen heeft hartelijk!  

 

 
             Foto: Kasim in actie  

Alsnog asiel 
Net als Kasim kregen ook andere (ex-)cliënten van STIL te horen dat 
ze in Nederland mogen blijven. 
 

Besnijdenis 

Zo kreeg F. alsnog asiel omdat ze bij terugkeer naar haar land risico 
loopt op gedwongen besnijdenis. Zij was vroeger cliënt van STIL en 
verbleef al enige tijd in de Utrechtse Noodopvang. 
 

Bewijzen dat je christen bent 

A. kreeg een urenlang ‘gehoor’ waarin allerlei vragen werden gesteld 
over het christendom, zijn kennis daarvan en de uitoefening van zijn 
geloof. Dit om erachter te komen of hij wel ‘echt’ bekeerd was tot 
christen of niet. Uiteindelijk geloofde de Immigratiedienst (IND) hem 
en kreeg hij alsnog asiel. A. vreest voor zijn leven in Afghanistan. Hij 
verbleef maandenlang bij een particulier in Utrecht.  
Alle mensen die  hem geholpen hebben: hartelijk dank!  

Veel steun van kerken  

voor STIL in 2013 
 

Kerken uit Utrecht en omgeving 
gaven STIL in 2013 samen meer dan 
7000 euro. Stichting Rotterdam zal 
dit bedrag verdubbelen, tot een 
maximum van 4000 euro.  
Hartelijk dank!  

 
Sjaals en mutsen voor  

dakloze vluchtelingen 
Jolanda is de moeder van een stagiaire 
van STIL. Zo moeder zo dochter: 
beiden zijn een grote steun voor STIL.  
Moeder breidt dagelijks sjaals en mut-
sen voor onze cliënten. Ook gaat ze 
regelmatig winkelen en koopt dan 
handschoenen voor de dakloze 
vluchtelingen die bij STIL over de  
vloer komen. Heel hartelijk dank!  

 

Nieuwe opvangplekken 
De noodoproep voor opvang voor een 
vrouw en baby en een bezoek aan een 
bijeenkomst van Time to Turn, heeft 
enkele nieuwe opvangplekken opgele-
verd. Die plekken zijn voor ons en 
onze cliënten heel belangrijk. Voor de 
vrouw en de baby waarvoor we overal 
hulp vroegen, is opvang gevonden!  
Dank voor ieders actieve inzet! 

 

Baby’s geboren 
Een vrijwilliger van STIL en vier 
cliënten, kregen de afgelopen maand 
een baby. Wij wensen hen en de 
baby's veel geluk! En: Van harte 

gefeliciteerd !  

 

Oproepen:  
Kamer gezocht 
Betaalbare kamer met inschrijving 
nodig voor een voormalig cliënt van 
STIL die nu een verblijfsvergunning 
heeft. Mail: info@stil-utrecht.nl.  
 

Rustplek voor overdag 
Heb jij een kamer waar op bepaalde 
dagen of dagdelen overdag een vrouw 
of man kan uitrusten en slapen?  
Laat het even weten aan info@stil-
utrecht.nl of bel 030-2713463.  



         
           Vader op het nippertje niet het land uitgezet. 
 

STIL gedwongen medicatie te 
betalen voor ernstig zieken  
 

Nog steeds is er geen oplossing voor het probleem waar onze cliënten 
sinds begin dit jaar mee zitten: zij moeten vijf euro per medicijn en per 
recept betalen, ook al hebben ze geen werk of inkomen.  
Op alle mogelijke manieren wordt hiervoor aandacht gevraagd. Zo zijn 
in verschillende gemeenteraden, ook in Utrecht, vragen hierover gesteld 
en eveneens al twee keer in de Tweede Kamer.  Ook was er media-
aandacht voor het probleem. Ondermeer in Trouw en op de radio. STIL 
schreef met andere Utrechtse organisaties en apotheek Buijs een brief 
naar de minister. Zie http://stil2.wordpress.com. 
 

Levensgevaar en bedreiging volksgezondheid 

Op dit moment betaalt STIL deze bijdrage voor haar cliënten omdat 
anders levensbedreigende situaties ontstaan, essentiële functies van 
mensen in gevaar komen, evenals de algehele volksgezondheid. We 
willen ook voorkomen dat meer crisisopnamen moeten plaatsvinden, 
bijvoorbeeld als mensen hun medicatie tegen psychose niet kunnen 
betalen.  
Dit kostte STIL de eerste werkweek van het jaar al 330 euro, dus dit 
kan oplopen tot 17.000 euro per jaar. Hiervoor is geen budget.  
 

Donaties voor medicijnen zijn welkom op  
 

Bankrekening NL44 ING B 000 7407021, ten name  

van Stichting Lauw-Recht, Utrecht, o.v.v. medicatie. 

Bankcode: INGBNL2A. 

Zieke vader net 
niet uitgezet  
 
Afgelopen dinsdag stond voor de 
tweede keer een vliegtuig klaar om 
een zieke man uit te zetten naar 
Guinee, terwijl zijn kind hier een 
verblijfsvergunning heeft (zie foto). 
Op het laatste nippertje ging de 
uitzetting niet door.  
 

Dit is een voormalig cliënt van STIL, 
nu van de Utrechtse Noodopvang. 
Hij zit al sinds april gevangen in 
Kamp Zeist.  
De uitzetting ging niet door omdat 
de rechter die verbood. K. mag 
eerst de procedure afwachten 
waarmee hij toestemming vraagt 
om in Nederland bij zijn kind en 
diens moeder te mogen wonen.  
Ook loopt nog een bezwaarproce-
dure waarin hij aantoont dat hij in 
Guinee niet de medische behan-
deling kan krijgen die nodig is.  
 

Dagelijks staan uitzettingen naar 
Guinee gepland, vorig jaar zijn 
minstens twee mensen uitgezet.  
Dit gebeurt met discutabele 
reisdocumenten. De Guinese 
ambassade zegt dat ze deze niet 
verstrekt en het is niet duidelijk wie 
dan wel.  

 
Villa Vrede bijna open 
 

Activiteitencentrum Villa Vrede 
opent in maart haar deuren. In 
januari organiseerde de Villa een 
middag waar vijftig mensen met 
en zonder papieren hun wensen 
bespraken.  
In dit centrum kunnen mensen 
zonder verblijfsvergunning straks 
terecht voor eten, gezelligheid en 
activiteiten.  
Villa Vrede is nog op zoek naar 
gastheren en –vrouwen met en 
zonder papieren. Half februari gaat 
de Villa mogelijk al open op 
woensdag en donderdag.  
Meer info:  
Facebook Villa Vrede. 



Daklozenboek vertelt over  
overleven in de illegaliteit  
 
Vrijdag 28 februari wordt het boek 'Straatgeheimen' gepresenteerd in het 
kantoor van de Utrechtse Straatnieuws. In het boek staan interviews met 
daklozen, waaronder mensen zonder papieren. In december verscheen 
hieruit al een interview met onze cliënt Hadj in de Straatnieuws. (Zie foto 
en link op de weblog stil2.wordpress.com). 
Dit artikel van Hugo Verkley geeft een beeld van het leven van iemand 
die hier niet als vluchteling naartoe kwam maar wel goede en begrijpe-
lijke redenen had hier te komen en te blijven. Het geeft een beeld van 
een mens die op zoek gaat naar een beter leven en dagelijks vecht om 
zijn hoofd boven water te houden. Die geliefden heeft achter gelaten en 
nog steeds geen toekomst heeft kunnen opbouwen. 
Hadj is een van de weinigen die we bij STIL kennen die het nog voor 
elkaar weet te krijgen zelfstandig te overleven. Wel kost dit hem grote 
moeite. Hij denkt erover terug te keren naar zijn land omdat het er niet 
naar uitziet dat hij hier op korte termijn een verblijfsvergunning kan 
krijgen. Hij is een sociale man, spreekt perfect Nederlands en heeft hier 
een goed netwerk. Toch ziet hij zich gedwongen om te vertrekken naar 
een land waar hij meer dan tien jaar niet is geweest.  
 

Opname psychiatrische kliniek  
 

Kort geleden kwam bij STIL een man aankloppen, totaal in de war. Uit 
privacy-overwegingen melden we niet uit welk land hij komt en wat er 
precies gebeurde maar zijn gedrag leverde een gevaar op voor hemzelf 
en de omgeving. 
Toch kon hij niet zomaar opgenomen worden. Wel kreeg hij medicatie –
die had hij sinds het op straat zetten uit een AZC tijd niet meer gehad– 
en werd hij iets stabieler. Nog steeds is hij erg kwetsbaar. Hij slaapt in 
de Sleep Inn, de nachtopvang voor daklozen. 
Hij staat op de wachtlijst om behandeld te worden in een kliniek waar 
ondermeer oorlogsslachtoffers behandeld worden, in Wolfheze. Hier zal 
hij onderzocht worden zodat een goede diagnose gesteld kan worden en 
gekeken kan worden of behandeling mogelijk is. Er loopt een verzoek 
om ‘uitstel van vertrek’ op medische gronden. 
 

STIL zoekt donateurs voor humanitaire hulp 
 

Veel fondsen geven slechts incidenteel steun terwijl STIL jaarlijks, naast 
de gemeentesubsidie, ongeveer 100.000 euro nodig heeft om de medi-
sche, juridische en humanitaire hulp te kunnen bieden zoals we die nu 
geven. Daarom zoeken we donateurs, liefst mensen die maandelijks 
een vast bedrag willen geven.  
Wil jij donateur worden? Stort dan maandelijks een bijdrage op  

bankrekening NL 44  ING B 000 740 7021, t.n.v. Stichting Lauw-Recht, 
Utrecht. Bankcode: ING B NL 2A. Of kijk op www.stil-utrecht.nl. 
 

Goede doelen keurmerk STIL voldoet aan de nieuwe voorwaarden 
van het ANBI- keurmerk voor goede doelen. Daarom zijn donaties aan 
STIL aftrekbaar van de belasting. Als je voor vijf jaar donateur wordt, 
kun je de giften aftrekken zonder dat een ‘drempel’ gehanteerd wordt.  

 
Foto: Hadj, door Frank Dries 

 

Kerstfeest 
 

Samen met de Nieuwe Kerk organi-
seerde STIL op tweede kerstdag 
weer de jaarlijkse kerstmaaltijd. We 
waren met veertig cliënten en even-
eens nog rond de veertig mensen 
van de kerk en STIL. Er was een 
divers en internationaal aanbod aan 
eten: Ethiopisch, Togolees-Congo-
lees, Ivoriaans-Guinees, Afghaans, 
Somalisch, Arabisch en Nederlands.    
 

Kerstpakketten 
Scholieren van het Utrechtse Gerrit 
Rietveldcollege hadden kerstpakketten 
versierd en gevuld met verrassingen. 
Zoals warme sokken en snoep.  
De boodschappen werden gefinancierd  
door  donaties van de Nieuwe Kerk, de 
Zusters van Liefde en drie particulieren.  
 
Donateurs, scholieren, vrijwilligers van 
de Nieuwe Kerk, koks en kokkinnen: 
Heel hartelijk dank!  
 

Foto expositie vrouwen 
 

Tot 27 februari is in het café van de 
Domkerk nog de expositie 'Onzichtbaar 
Zichtbaar' te zien. Dit zijn portretten van 
vrouwen zonder verblijfsvergunning.  
 
Adres: Achter de Dom 1. Meer info: 
www.mir jamphotograph y.n l/  


