
 
         Nieuwsbrief februari !"#$ 

 

Villa Vrede morgen open!  
 

Zaterdag opent Villa Vrede om 
13.30 feestelijk haar deuren met 
activiteiten en lekkere hapjes. 
Villa Vrede wil mensen zonder 
verblijfsvergunning een veilige  
plek bieden 'waar ze simpelweg 
mogen zijn', een gezicht krijgen, 
hun sociaal netwerk kunnen op-
bouwen' en waar zelfredzaamheid 
en samenwerking wordt 
bevorderd. Zaterdag 1 maart 

13.30- 16.30 Wijnesteinlaan 4, 
Utrecht, www.villavrede.nl.   

 
Tijdelijke vergunning  
man in psychische nood 
 

Een man die in grote psychische 
nood bij STIL aan kwam kloppen, 
kreeg in januari opvang in een 
gespecialiseerde kliniek voor 
ondermeer traumabehandeling, in 
Wolfheze. Daarvoor sliep hij bij de 
daklozenopvang, de Sleep Inn.  
Deze maand kreeg hij te horen dat 
hij een tijdelijke verblijfsvergun-
ning krijgt (uitstel van vertrek) op 
medische gronden, voor een half 
jaar. 
 

Geen spreekuurstop meer  

Nog wel juridische 
cliëntenstop bij STIL 
 

STIL heeft geen spreekuurstop 
meer op donderdag. Nog wel een 
juridische cliëntenstop. We pogen 
als mogelijk elders juridische 

hulp voor mensen te vinden.  
Voor noodhulp aan daklozen 
kunnen mensen wel bij STIL 
terecht, evenals voor medische 
hulp op het medisch spreekuur 
woensdag van 9-11 uur. Dit 
spreekuur was de afgelopen 
weken wel heel erg druk. Hoe 
vroeger je komt. hoe sneller je 
geholpen wordt.  

Zieke vader uitgezet naar Guinee  
 

Voormalig cliënt van STIL. Ahmed Baba Koné is woensdag 19 
februari het land uitgezet. Hij kan in Guinee niet over de nodige 
medicatie beschikken. Daardoor kan hij blind worden. Ook laat hij 
een klein kind in Nederland achter.  
Voor beide zaken loopt nog een toelatingsprocedure. Hij mocht die 
echter niet in Nederland afwachten. Kamerleden noemen 'een grote 
fout' van staatssecretaris Teeven. Ze vroegen hem de zieke Koné 
terug te halen naar Nederland om hier de procedures af te wachten.  
Op Schiphol informeerden bekenden van STIL de passagiers over het 
gedwongen vertrek van Koné en hoe ze zouden kunnen protesteren. 
Een van de passagiers verzette zich daarop in het vliegtuig tegen de 
uitzetting die onder begeleiding van tien mensen van de marechaus-
see plaatsvond. Die persoon werd uit het vliegtuig gezet. De uitzet-
ting ging gewoon door. Het betrof een vlucht van KLM, via Guinee 
naar Parijs.  

  
 

Lokale acties voor gelijke behandeling kinderpardon 

Nichtjes in actie voor Shenjun 
 

De 8-jarige Shenjun, cliënt van STIL en afgewezen voor het kinder-
pardon, krijgt steeds meer steun in Odijk, nadat RTV Utrecht hem 7 
februari op school bezocht (Zie www.rtvutrecht.nl, U-Vandaag 7 
februari, 17 u). Reden voor dit bezoek was een handtekeningenactie 
gestart door zijn nichtjes Saïra en Soraya.  
Zij vinden het ‘oneerlijk’ dat kinderen in precies dezelfde situatie als 
Shenjun wel een verblijfsvergunning hebben gekregen en Shenjun 
niet. De staatssecretaris maakte voor sommige andere kinderen een 
uitzondering.  
De burgemeester van Bunnik, waar Odijk onder valt, steunt de actie, 
evenals de lokale afdeling van Amnesty International. Overal in het 
land zijn vergelijkbare lokale acties gestart voor kinderen die net als 
Shenjun geen verblijfsvergunning hebben gekregen omdat ze niet 
steeds in een opvangcentrum hebben gewoond.  
Afgezien van de lokale media verschenen ondermeer artikelen in 
Trouw en het AD: 
http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/3597747/2014/02/15/Utre
chts-dorp-blijft-knokken-tegen-uitzetting-Shenjun-8.dhtml  
Steun de actie via petities.nl/petitie/shenjun-moet-blijven     
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Lobby tegen betaling  

eigen bijdrage medicijnen 
 

Organisaties in de grote steden 
inventariseerden hoeveel ze in januari 
uitgaven aan medicatie voor mensen 
zonder verblijfsvergunning. Per 1 januari 
moeten zij 5 euro per recept/medicijn 
betalen. Deze informatie bundelden de 
organisaties in een brief aan minister 
Schippers van Volksgezondheid.  
Utrechtse organisaties betaalden samen 
in januari bijna duizend euro. Onbeken-
den betaalden in Utrecht nog eens ruim 
400 euro.  
 

Levensgevaar 

In Vrij Nederland vertelde STIL deze 
maand zich gedwongen te voelen de 
medicatie te betalen omdat mensen 
anders in levensgevaar komen of in 
ernstige psychische nood. Dit is volgens 
STIL 'morele chantage'.  
Doordat wij het betalen wordt het 
probleem niet zichtbaar en lijkt er niets 
aan de hand, zoals de minister in 
antwoord op Kamervragen suggereert. 
De minister ziet het probleem niet en 
komt dus ook niet met een oplossing. 
STIL kaartte dit ook aan bij de Inspectie 
Volksgezondheid en eerder al bij de 
Ombudsman. Het college van B&W van 
de gemeente Utrecht liet weten het niet 
met de maatregel eens te zijn. Zij wil dit 
landelijk aankaarten.  
Omdat dit een landelijk probleem is stelt 
ze echter geen geld beschikbaar. De 
gemeente Rotterdam heeft dit wel 
gedaan.   
STIL werkte in februari mee aan media- 
aandacht voor dit onderwerp in Vrij 
Nederland en op radio1.   

Politie mag meer bij huiszoekingen  
 

Vanaf 1 maart kunnen vreemdelingenpolitie en marechaussee 
in het kader van onderzoek naar identiteit, nationaliteit en ver-
blijfsstatus van een vreemdeling zonder toestemming van een 
bewoner ‘objecten’ binnenvallen. De Eerste Kamer stemde hier 
12 februari mee in.  
De politie mag dan ook zonder huiszoekingsbevel kasten en 
laden bekijken, matrassen oplichten en tassen inspecteren. 
Tussenmuren mogen niet worden weggebroken... Tot nu toe 
mogen ze alleen 'zoekend rondkijken', zo staat in het 
nieuwsbericht van de rijksoverheid.  
Ook mag vanaf 1 maart van mensen in vreemdelingendetentie 
de mobiele telefoon onderzocht worden.  
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/02/11/teeven-breidt-
mogelijkheden-vreemdelingentoezicht-uit.html 
 

 
 

Wandeling biedt kijkje in het leven van 
een vluchteling: van AZC naar de straat 
 

Y. vroeg asiel in Nederland en werd na afwijzing, zoals 
zovelen, op straat gezet. Hij heeft nog wel toegang tot de 
Sleep Inn (de nachtopvang voor daklozen) maar niet elke 
nacht. Hij moest vaak elders een plek zien te vinden, zoals in 
het park.  
Op de foto vertelt hij in het park Oog in Al, zijn verhaal aan 
een groep mensen van de jongerenbeweging 'Time to Turn'. 
Zij kregen 18 februari, met enkele andere bezoekers, in een 
avondwandeling de verschillende plekken te zien waar je als 
vluchteling in Utrecht terecht kan komen: zoals het Asiel-
zoekerscentrum, STIL, de vrouwenopvang Fanga Musow, de 
Utrechtse Noodopvang, de daklozenopvang Toevlucht, de kerk 
en het park.  
Op STIL vertelde een andere vluchteling zijn verhaal. Hij werd 
uitgeprocedeerd op straat gezet, kon niet terugkeren naar zijn 
land en ook niet door Justitie het land uitgezet worden. Hij 
mocht niet werken, kende niemand en was de wanhoop nabij. 
“Ik wist niet wat ik zonder STIL zou moeten doen”, zegt hij. 
“Dan sliep ik buiten en had ik geen eten”. Hij probeert met 
nieuwe bewijs zijn asielverhaal te onderbouwen.  
Deze wandeling wordt af en toe door verschillende 
hulporganisaties samen georganiseerd.  
www.grenzeloosontmoeten.nl 



Dringende oproep:  

Kamer gezocht  

in Utrecht 
 

Voor onze cliënt I. zijn we dringend op 
zoek naar een kamer in Utrecht of directe 
omgeving.  
I. is in Nederland sinds 2007. Gedurende 
c.a. drie jaar had hij een 
verblijfsvergunning als slachtoffer van 
mensenhandel. Helaas kreeg de politie 
zijn zaak niet rond en werd zijn 
verblijfsvergunning ingetrokken. 
Na een lange procedure kreeg I. in 
augustus 2013 een nieuwe verblijfsver-
gunning, op basis van verblijf bij zijn 
twee (Nederlandse) 
kinderen. Beide verblijfsvergunningen 
zijn op reguliere gronden. I. heeft dus 
nooit asiel aangevraagd. Daarom krijgt 
hij geen hulp van VluchtelingenWerk en 
geen urgentieverklaring voor een 
woning. Hij moet zelf een woonadres 
vinden, maar dat valt niet mee.  
Nu, een half jaar na het ontvangen van 
zijn verblijfsvergunning, heeft I. nog 
steeds geen inschrijfadres en dus geen 
uitkering, geen verzekering etc. 
I. kan niet wachten om zijn leven in 
Nederland op te bouwen. Hij wil zijn NT2 
diploma halen en een opleiding volgen, 
zodat hij kan gaan werken en zijn gezin 
kan onderhouden. 
We zijn voor I. dus dringend op zoek 
naar een kamer waar hij zich in kan 
schrijven. Het liefst in (de directe 
omgeving van) Utrecht, omdat zijn 
kinderen hier wonen en hij een actieve 
rol speelt in de dagelijkse zorg voor hen.  
Omdat hij hieraan ook financieel een 
bijdrage wil leveren, daar- naast moet 
inburgeren (dat moet hij zelf betalen) en 
een opleiding wil volgen, geldt voor de 
huurprijs: hoe lager hoe beter. 
Uitgangspunt is c.a. 200 per maand. 
 
Heb jij een kamer te huur?  

Neem dan contact op met STIL  

en vraag naar Gemma. 

Tel: 030 2713 463, info@stil-utrecht.nl.  

 
 

Nieuwe donateurs, 
vrijwilligers en  

opvangplekken:  
Van harte welkom!  
 

ChristenUnie trekt steun aan kabinet  

in als strafbaarstelling doorgaat 
 
De ChristenUnie dreigt steun aan het kabinet in te trekken als 
de in het regeerakkoord afgesproken strafbaarstelling van 
'illegaliteit' doorgaat. Arie Slob (CU): "Louter omdat ze hier 
zijn, zijn ze crimineel. Dat gaat mij principieel een stap te ver". 
De PVV kan in de Eerste Kamer voor een meerderheid zorgen. 
 

De ChristenUnie vindt het plan voor strafbaarstelling zo 
onacceptabel dat de partij steun die al toegezegd is aan 
bezuinigingsplannen, wil intrekken als de regering dit door laat 
gaan. Omdat die plannen daardoor geen meerderheid meer 
hebben, zou dit de regering in serieuze problemen kunnen 
brengen. Maar, ook al zou het kabinet hierdoor onderuit gaan, 
dan weegt dat volgens Slob minder zwaar dan dat je van 
'illegaal verblijf een criminele daad maakt'. Dit zei hij 25 
februari in het tv-programma 'Eén op Eén'.  
STIL liet de volgende dag op radio 1 weten het goed te vinden 
als dit 'onzinnige' wetsvoorstel niet doorgaat. Volgens sommige 
critici is het echter een verkiezingsstunt van de ChristenUnie en 
zal het in praktijk vermoedelijk geen gevolgen hebben.  

 
Burgemeester in daklozenopvang Toevlucht 
 

Bekenden en cliënten van STIL spraken in februari met de 
nieuwe Utrechtse burgemeester, op bezoek bij Toevlucht. Dit is 
de nieuwe nachtopvang die kerken in december gestart zijn 
onder protest, om buitenslapende vluchtelingen die geen kant 
op kunnen een bed te bieden. In mei zal deze opvang weer 
sluiten, in de hoop dat de gemeente het dan overneemt.  
De meeste mensen zonder papieren mogen niet meer in de 
'reguliere' nachtopvang voor daklozen slapen omdat ze geen 
verblijfsvergunning hebben. Alleen in enkele gevallen mogen 
erg kwetsbare of zieke mensen er nog slapen. Dan betaalt 
STIL de overnachtingen. Dit betalen we van donaties, evenals 
het eten in het 'Smulhuis' bij de Sleep Inn. Voor Toevlucht 
hoeft STIL niet te betalen.  
Het is een heel sobere opvang voor mannen waar ze 's avonds 
laat pas terecht kunnen en 's morgens vroeg weer moeten 
vertrekken. Reden van dit vroege vertrek is dat de vrijwilligers 
vaak overdag nog ander (betaald) werk doen of een gezin 
hebben. Door deze opvang heeft STIL veel minder dan 
voorheen te maken met mensen die we weg moeten sturen 
terwijl we weten dat ze geen slaapplek hebben. 
http://toevluchtutrecht.nl/ 
 

STIL zoekt nog steeds vaste donateurs  
 

Een groot deel van de humanitaire hulp betaalt STIL uit giften 
van fondsen, kerken, organisaties en donateurs. Zonder de 
steun van donateurs waren we nergens en zaten onze cliënten 
in nog grotere nood dan nu. Kijk hoe je donateur kunt worden 
op: www.stil-utrecht.nl.  Giften zijn aftrekbaar van de 
belasting, STIL voldoet aan de ANBI- voorwaarden voor goede 
doelen.  
Je kunt ook direct een bedrag overmaken op:  

NL44 ING B 000 7407021, ten name van Stichting Lauw-
Recht, Utrecht. Bankcode (BIC): INGBNL2A. 


