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Morgen uitzending Zembla over 

‘discutabele’ uitzettingen Guinee: 

Omkopen en uitzetten 
 

'Omkopen en uitzetten' is de titel van een tv-
documentaire van Zembla, morgenavond op 
Nederland 2. Zembla laat zien hoe Nederland 
vluchtelingen die hier geen asiel krijgen, 
uitzet naar Guinee. De Nederlandse Dienst 
Terugkeer en Vertrek (DT&V) werkt daarbij 
samen met een ‘geheimzinnige delegatie 
ambtenaren’ uit Guinee.  
Deze delegatie levert reisdocumenten 

waarmee mensen gedwongen uitgezet 
kunnen worden. Ze krijgt daar veel geld 
voor. Al eerder werd via de media kritiek 
geuit op de werkwijze van de delegatie 
waarna de uitzettingen op deze manier 
stopten. Nu gaat de DT&V er weer mee 
door, hoewel er volgens de aankondiging 
van Zembla ‘al langer geruchten gaan 
over corruptie en malversaties rond 
uitzettingen naar Guinee’.  
Zembla reisde naar Guinee en sprak daar 
met Ahmed Baba Koné die na dertien 
jaar verblijf in Nederland en tien 
maanden vreemdelingendetentie februari 
dit jaar het land uitgezet is. Hij was nog 
in procedure, liet hier een kind achter en 
beschikt in Guinee over onvoldoende 
medicatie.  Zie www.sndvu.nl. 
http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2014/a
fleveringen/01-05-2014 

       Koné en zoon   

 

Nachtopvang dakloze vluchtelingen 
Toevlucht sluit 18 mei haar deuren 
 

Dertig vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning 
moeten vanaf 18 mei buiten een slaapplek zien te vinden. Dan 
sluit de nachtopvang Toevlucht  in Utrecht haar deuren.  
 

De kerken die het initiatief namen voor deze opvang, om de 
buitenslapers in Utrecht de winter door te helpen, deden dit in 
december onder protest en tijdelijk. In de hoop dat de 
overheid het in mei zou overnemen. Nu zijn er negentien dagen 
te gaan en er is nog geen oplossing in zicht.  

Demonstratie 15 mei, 19 uur: Bed, bad en brood voor 

ongedocumenteerden in Utrecht. Locatie: Stadhuisplein. 

Hier wordt n.a.w. de Ganzenmarkt mee bedoeld.  

Kijk voor actuele info op: facebook Toevlucht Utrecht.  

 
                              Nebyu bij Toevlucht, foto: Martijn van der Llinden 

Eerst bij Toevlucht, nu een kamer 
 

“Wat ik zonder Toevlucht en STIL had moeten doen, weet ik 
niet. Dan had ik buiten geslapen en geen eten gehad. Ik dank 
God en deze mensen met heel mijn hart”, zegt Nebyu.  
Hij sliep tot voor kort afwisselend in de Sleep Inn (STIL 
betaalde dit) en bij Toevlucht (als de Sleep Inn vol zat). Hij 
kreeg deze maand een kamer en leefgeld bij de Utrechtse 
Noodopvang. Hij is er blij mee. Hij kan nu meer tot rust komen 
en heeft minder stress.  
Met de Noodopvang werkt hij aan de voorbereiding van een 
herhaald asielverzoek. Met hulp van STIL kon hij eerder al een 
document naar Nederland halen dat zijn verzoek onderbouwt. 
De echtheid hiervan moet nog aangetoond worden door een 
heel duur onderzoek. De Noodopvang helpt hem met nadere 
onderbouwing.  



Donateurs welkom 
 

Donaties aan STIL voor humanitaire, 
medische en juridische hulp zijn van 
harte welkom op: 
Bankrekening NL44 ING B 000 7407021, 
ten name van  
Stichting Lauw-Recht, Utrecht, o.v.v. 
medicatie. Bankcode: INGBNL2A. 

Heb je STIL gemachtigd tot automatische 

incasso? Het spijt ons je/u lastig te moeten 
vallen maar deze incasso blijkt dit jaar veel 
duurder te zijn dan eerder. Dus als het 
mogelijk is, graag de automatische 
overmaking bij eigen bank regelen.  
In 2015 willen we van deze incasso af, liefst 
al eerder. Vragen: info@stil-utrecht.nl. 
 

 
 

Nieuwe panden gekraakt 
voor vluchtelingen 
 

In Amsterdam zijn 13 april weer nieuwe 
panden gekraakt voor vluchtelingen die op 
straat staan en nergens terecht kunnen, 'de 
Vluchtmarkt' genoemd. Zie foto's (rechts en 
hierboven). 
 

Bij de vluchtelingen in de Vluchtgarage die 
niet in de Havenstraat terecht kunnen, 
kloppen dagelijks nieuwe dakloze 
vluchtelingen aan voor hulp terwijl er geen 
plek is. Vandaar de nieuwe kraak.  
 

Marktlui, bakkers en buren steken helpende 
handen uit maar nog steeds is hulp nodig. Ga 
langs of kijk of facebook Wij zijn hier, wat 
de vluchtelingen nodig hebben!  
 

Elke woensdag eten op de 
Vluchtmarkt, om 19 uur,   
Ten Katestraat 49. Amsterdam 

STIL geeft komende twee maanden alleen 
sociaal-juridische hulp aan huidige cliënten 
 

Geen opvang en juridische hulp nieuwe mensen  
Medisch spreekuur blijft open voor iedereen  
 

STIL draait minstens twee maanden, tot 1 juli, op donderdag 
geen sociaal-juridisch spreekuur. Nieuwe mensen krijgen geen 
opvang, juridische begeleiding of advies. Wel blijft het medisch 
spreekuur open voor iedereen op woensdag van 9- 11 uur. De 
mensen die al cliënt zijn, blijven we op alle terreinen helpen.  
 

STIL is in die tijd ook niet open als 'huiskamer' en verstrekt 
geen lunch. Mensen kunnen daarvoor terecht bij het 
Catharijnehuis, Villa Vrede en het Ubuntuhuis. We geven aan 
de deur een papier mee met belangrijke informatie voor 
(nieuwe) daklozen. Bijvoorbeeld over het spreekuur van 
Toevlucht voor nieuwe dakloze mannen zonder 
verblijfsvergunning*.  
 

Waarom? 
Reden dat we deze vervelende keus maken, is dat we niet 
genoeg tijd hebben om de mensen die al cliënt bij ons zijn de 
nodige tijd en aandacht te geven. We hadden al een cliënten-
stop maar maakten steeds uitzonderingen voor mensen in 
schrijnende situaties. Daarvan krijgen we er echter veel te veel 
op ons bordje. We kunnen nu ook in noodgevallen niet helpen. 
We hebben onze handen meer dan vol aan de mensen die we al 
kennen die ook vaak in nood verkeren en dringend hulp nodig 
hebben.  
 

Lees meer op onze website: www.stil-utrecht.nl. 

 
*Spreekuur Toevlucht voor nieuwe dakloze mannen: dinsdag en 
donderdag 17-18 uur, Nieuwegracht 61 (ingang beneden aan het 
water!). Vanaf 18 mei is Toevlucht gesloten. 

 

Opvang 
 

STIL is erg blij met de mensen die hebben aangeboden om 
opvang te bieden! Wel zijn we nog steeds op zoek naar 
langdurige opvang, bijvoorbeeld voor drie tot zes 
maanden. Interesse? Mail dan naar info@stil-utrecht.nl. 

 

 



Medisch Nieuws 
Opnieuw gedwongen opname  
 

In de vorige nieuwsbrief berichtten we 
dat een man na een gedwongen opname 
op de psychiatrische afdeling van een 
ziekenhuis, weer was ontslagen. Helaas is 
hij echter opnieuw erg in de war geraakt 
en moest opnieuw gedwongen worden 
opgenomen.  
 

Opnieuw uitstel debat  
over medicatieprobleem  
 

Nog steeds betaalt STIL en betalen vele 
anderen vijf euro per medicijn/per recept 
voor mensen zonder verblijfsvergunning 
zonder inkomen. Bijvoorbeeld ook voor 
mensen die getraumatiseerd zijn en medica-
tie nodig hebben tegen angst of psychose.  
Zoals wel vaker gemeld: deze mensen hebben 
geen recht op werk of bijstand dus kunnen 
onmogelijk de eigen bijdrage betalen.  
We hadden de hoop dat dit in april behandeld 
zou worden in de Tweede Kamer. Echter, 
behandeling is opnieuw uitgesteld, nu tot 28 
mei.  
 

CIJFERS MEDISCHE HULP STIL 2013 
 

Vijf gedwongen opnamen in een jaar 
STIL had in 2013 te maken met ten minste 
vijf gedwongen opnamen in psychiatrische 
ziekenhuizen nadat vluchtelingen die op 
straat beland waren vanuit 
asielzoekerscentra in een crisis raakten.  
Er was in 2013 sprake van minstens 68  
afspraken voor psychische hulp bij  Altrecht. 
Het gaat om minstens tien mensen. Vaak zijn 
vervolgafspraken niet geregistreerd.  
 

Medische zorg voor 322 mensen  
STIL hielp in 2013 322 mensen aan medische 
zorg. Het betrof zeker 893 medische 
verwijzingen. Daarbij moet gemeld worden 
dat veel vervolgafspraken niet geregistreerd 
zijn als mensen ze zelf maakten of als het 
buiten het medisch spreekuur om gebeurde.  
 

Kiespijn: 155 afspraken 
155 tandartsafspraken werden gemaakt, het 
ging om pijnklachten. Daarbij werd een deel 
gratis behandeld, voor grote uitgaven deed 
STIL fondswerving. Tandartsen en fondsen 
hartelijk dank!  
 

Ook voor fysiotherapie en prothesen deed 
STIL fondswerving. 

Medisch Nieuws 

Weer zelfmoord asielzoeker 
 

Een Armeense man met psychische problemen en een 
Dublinclaim voor Duitsland pleegde in april zelfmoord in het 
bos bij AZC Schalkhaar, aldus NRC Handelsblad van 23 april.  
 

Hij kreeg geen psychische behandeling omdat hij die in 
Duitsland zou kunnen krijgen. Hij was in afwachting van 
uitzetting daarnaartoe. Volgens de advocaat was al eerder 
meerdere keren gebleken dat hij suïcidaal was. Verschillende 
Kamerleden vroegen staatssecretaris Teeven om een debat. 
Mogelijk komt dit na hun mei-vakantie. 

  

Onderzoeksrapport na dood Dolmatov: 

‘Psychische zorg beter borgen’  
 

Er is geen sprake van structurele onveiligheid maar wel doen 
zich risico’s voor die bij asielzoekers in  opvangcentra of in 
vreemdelingendetentie tot lichamelijke en psychische schade 
kunnen leiden. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 
een rapport dat 24 april uitkwam.  
 

De raad deed onderzoek naar de veiligheid van vreemdelingen 
die onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid staan. Dit 
op verzoek van staatssecretaris Teeven, n.a.v. de dood van de 
Rus A. Dolmatov vorig jaar in het detentiecentrum op 
Rotterdam Airport.  
 

De veiligheid van asielzoekers kan ondergeschikt raken aan 
andere belangen, stelt de raad, zoals de eigen veiligheid van 
medewerkers, de kosten en de snelheid van de procedure.  
 

Gebrek aan overdracht medische informatie 

De raad uit haar zorg over de medische overdracht, soms 
komen mensen bijvoorbeeld in detentie terecht terwijl er niets 
over ze bekend is. Ook kunnen mensen niet altijd de nodige 
psychiatrische behandeling in de centra krijgen omdat ze er 
maar tijdelijk zitten.  
Zo kunnen mensen op straat belanden met ombehandelde 
psychotrauma’s en een risico vormen voor zichzelf en hun  
omgeving. De raad adviseert daarom de zorg aan 
vreemdelingen met psychische problemen beter te 'borgen'. 
 

STIL 
Over dit laatste kan STIL meepraten. Dagelijks maken we mee 
dat mensen met onvoldoende zorg/nazorg, medicatie of 
informatie op zak over hun medische toestand en (voormalig) 
behandelaars op straat rondzwerven (op straat gezet zijn) 
waarbij dit onverantwoord is. Zie ook het bericht hiernaast 
(bovenaan).   
 

http://www.onderzoeksraad.nl/onderzoek/1479/veilighei
d-van-vreemdelingen/  
 
Medische hulp van STIL in 2013 werd mede mogelijk  

gemaakt door Burkens' Stichting, het KF Heinfonds, de 
Zusters van Liefde, de Majellaparochie en OMDUW. 



Nieuw college- nieuwe wethouder 

STIL houdt subsidie 
 

Ongeveer tweederde van de uitgaven van 
STIL worden betaald uit gemeentesubsidie. 
Het nieuwe college van D66, Groen Links, SP 
en VVD besloot afgelopen week de subsidie te 
handhaven. Volgens welingelichte kringen 
was het even spannend... 
Tijdens een bezoek van het nieuwe raadslid 
Anne-Marijke Podt van D66 (in Utrecht sinds 
de verkiezingen de grootste partij), kreeg ze 
te zien welke noden STIL tegenkomt op het 
spreekuur. Bij haar vertrek liet ze weten 
‘respect’ te hebben voor ons werk.  
De nieuwe wethouder voor onze doelgroep is 
Margriet Jongerius van Groen Links.  
 

Infomiddag nieuwe raadsleden 
Nieuwe raadsleden zijn 9 mei door de  
Utrechtse hulporganisaties die zich bezig 
houden met vluchtelingen en mensen zonder 
verblijfsvergunning, uitgenodigd voor een 
informatiemiddag. 
 

Internationale  
March 2 Freedom 
 

Op 18 en 19 mei start vanuit de Duitse plaats 
Kehl de March 2 Freedom, een internationaal 
protest van vluchtelingen en supporters.  
Vanuit Nederland organiseert Freedom not 
Frontex NL een bustocht naar Kehl. De bus 
vertrekt 17 mei vanaf Amsterdam (Vlucht-
markt). Vanuit Kehl vindt ‘de eerste’ 
grensoversteek plaats naar Straatsburg. Ook 
een groep mensen van de actiegroep ‘Wij zijn 
hier’ en hun sympathisanten en ondersteu-
ners gaan erheen. Dus bus gaat de 20e weer 
terug. Je kunt de 21e ook verder lopen. De 
mars eindigt in Brussel in juni.  

Meer info: http://freedomnotfrontex.nl. 
Aanmelden voor de bus kan via: 
freedomnotfrontexnl@gmail.com. 
Mensen zonder verblijfsvergunning gratis. 

 
Luxe diner Winkel van Sinkel  
 

Maandag 14 april waren 27 vluchtelingen, 
andere dakloze Utrechters en mensen die het 
niet breed hebben, te gast bij de Winkel van 
Sinkel. Dit café-restaurant in het centrum 
van de stad biedt jaarlijks rond Pasen een 
diner aan. Er was live muziek, heerlijk eten 
en het was gezellig. Hoewel er af en toe 
enige strijd was om de muntjes voor de 
drank... 

 Door: Allawy 

Meer kunst van Allawy is te zien op www.degrenzelozekwast.nl 

 

Nieuw raadslid proeft dagelijkse noden STIL 
 

Donderdag 10 april liep het  nieuw gekozen raadslid van D66, Anne-

Marijke Podt, mee met het spreekuur van STIL. Zo kon ze zien waar we 
dagelijks mee te maken hebben: zeker vijf mensen die geen geld 

hebben voor de eigen bijdrage van medicatie, dakloze vrouwen met 
ieder een eigen soort probleem: kapotte voeten, rugpijn, verdriet... 

Moeder met kind die zelf geen stappen onderneemt om zelfredzamer te 
worden. Heb je geen vriendin die kan oppassen als je Nederlandse les 

hebt? Wat denk je te gaan doen als je weg moet van deze opvangplek?  
Een collega gaat mee naar de dokter met een man die psychisch erg 

kwetsbaar is en daardoor steeds fietsongelukken maakt. Iemand doet 
een poging voor een nep-recept vijf euro te krijgen. Iemand anders 

heeft een juridische vraag. Haar advocaat is een medische procedure 
gestart waarbij niet duidelijk is voor welk medisch probleem. Ze moet 

zich melden bij de IND. Zal ze dan niet opgepakt, opgesloten en 

uitgezet kunnen worden? Een jongeman heeft een longprobleem, een 
van de weinige zwartwerkers die we nog kennen, hij werkt met stof 

(sloopwerk), nou maar hopen dat het geen asbest is.  
Iemand uit een andere stad belt over een 75-jarige vrouw die op straat 

is gezet, ze wil juridische en medische hulp. We zoeken in haar 
omgeving naar hulp. Een man belt uit detentie (Kamp Zeist): hij heeft 

erge psychische problemen, dat blijkt ook uit de verwarde gesprekken, 
zijn advocaat laat een mensenrechtenorganisatie met gespecialiseerde 

artsen onderzoek doen.  
Hij kan intussen elk moment uitgezet worden want komt uit Guinee, het 

land waarvan een ‘discutabele delegatie’ ‘discutabele reisdocumenten’ 
verstrekt waarmee mensen het land uitgezet kunnen worden. Dit 

overkwam onze ex-cliënt Koné kort geleden. (Zie elders in de 
nieuwsbrief en morgen op tv). 

Iemand komt een brief brengen. Meerdere mensen willen hun juridische 
contactpersoon spreken. Enkele mensen slapen zittend op de bank. 

Twee jongens komen langs, ze willen meehelpen met de 
avondwandeling om mensen een beeld te geven van het leven van een 

uitgeprocedeerde: van AZC naar de straat en verder. Rond 12.30 krijgt 
iedereen wat te eten. Mensen kunnen zich opgeven als ze de maandag 

erop mee willen naar de Winkel van SInkel voor een luxe diner. 


