
 
             Nieuwsbrief mei !"#$  

Actie tegen uitzettingen Afghaanse 

jongens, Guinese man, en een Libiër  
De komende vier dagen worden vier vluchtelingen het 

land uitgezet. Maandag wordt daartegen bij de KLM op 

Schiphol actie gevoerd.  

Yasir en Nabid, beiden tieners, worden maandag en 
woensdag naar Afghanistan uitgezet; N. naar een andere 
EU-lidstaat terwijl hij in Nederland nog in procedure is. Issa 
K. (zie foto rechts) wordt dinsdag naar Guinée uitgezet, ook 
al is hij in dorststaking en zo verzwakt dat hij voortdurend 
medische begeleiding nodig heeft. Yasir zou in de isoleercel 
gezet zijn omdat hij zoveel huilt (om hem in de gaten te 
houden...) www.deportatieverzet.nl, maandag 3 juni, 

verzamelen  12.45 op spoor 5 en 6, station Schiphol 

 

Passagiers houden uitzetting tegen  
Passagiers van een vlucht van Royal Air Maroc naar Casablanca 
hielden dinsdag de uitzetting van Abdellah, een Marokkaanse jongen, 
tegen. Ze protesteerden bij de piloot en gingen met z’n allen staan in 
het vliegtuig. Dit gebeurde nadat Abdellah aan boord de passagiers 
vertelde dat hij niemand kent in Marokko, de taal niet goed spreekt 
en zijn ouders en zus hier wonen. Onder druk van de passagiers liet 
de piloot Abdellah van boord halen.  
 

Dagelijks actief verzet tegen uitzettingen 
Sinds enkele weken is dagelijks de deportatieverzetgroep actief om te 
proberen uitzettingen van vluchtelingen en migranten tegen te 
houden. Dit door passagiers te informeren, mensen  die uitgezet 
driegen te worden te adviseren, ambassades te bellen en via de 
advocaat  juridische druk uit te oefenen evenals druk op 
vliegtuigmaatschappijen zoals KLM, Air Maroc en reisorganisatie Arke. 
Dit laatste reis-boekingsbureau  zou nu niet meer willen meewerken 
aan uitzettingen.  
 

Wel het land uitgezet   
Vaak kan een uitzetting niet tegen gehouden worden. Zo zijn er in 
april meerdere gezinnen uitgezet naar Afghanistan (zie dhjana.nl), 
ook zijn enkele vluchtelingen van het Amsterdamse tentenkamp 
uitgezet waaronder iemand naar Sudan, die zou daar gemarteld zijn 
na terugkeer, eentje naar Italië waar hij eerder verbleef en afgelopen 
week iemand naar Iran. Drie honger en/of dorststakers zijn sinds de 
start van de hongerstaking uitgezet. Simon die op het punt stond 
te worden uitgezet naar Pakistan is vrijgelaten.  

 
Meer info http://www.prime95.nl/MainW/, no border.nl  
 
Wil je ook protesteren en helpen uitzettingen tegen te 
houden? info@deportatieverzet.nl. www.deportatieverzet.nl,  

 
Nieuws over de hongerstaking, zie pagina 3 

 
                            Issa 

Nieuw pand bewoners 
Vluchtkerk,  zie pag 3      
 

Solidair met honger-
stakers Rotterdam 
  -  Zondag 2 juni - 
Grote vreedzame bijeenkomst 
als afsluiting van het dagelijks 
demonstreren, bijna vier 
weken lang! Detentiecentrum 
Rotterdam, 20-21 uur.  
www.occupyrotterdam.org/ 
 

Wake Kamp Zeist  
ook op zondag 2 juni  
Elke eerste zondag van de 
maand houden de Raden van 
Kerken van Zeist en Soest een  
wake bij Detentiecentrum 
Zeist. Hier zitten ook honger-
stakers. Tijd: 16.30 uur. 
Route:  www.wakezeist.nl/ 
 

Debat detentie  
2 juni in Utrecht. Debat over 
opsluiting van mensen die op 
Schiphol asiel vragen. Zondag 
14.45, Kargadoor, Oudegracht 
36. www.vluchtelingenwerk.nl  
 

Voetbaltournooi 
    zondag 2 juni  
Bezoekersvan het Ubuntuhuis 
en STIL doen zondag mee aan 
het Han Vroon voetbaltour-
nooi. Kom aanmoedigen  
11-16u,  Sporting 70, Voor-
veldselaan, Voordorp Utrecht.  



Kraakpand bood 16 jaar opvang 
 

Het kraakpand Ubica op de Ganzenmarkt achter het stadhuis 
in Utrecht is na twintig jaar ontruimd. Bijna al die jaren 
boden bewoners gastvrij onderdak aan vluchtelingen en 
migranten zonder papieren, die anders aan de straat waren 
overgeleverd.  
Velen van hen zijn Ubica erg dankbaar en hebben nu een status door 
asiel, pardonregeling of huwelijk. Enkelen zijn vertrokken. 
Het was af en toe wel een ‘botsing van culturen’. Daar kan Suleyman 
over mee praten. Hij woonde er vijf jaar. “In het begin vond ik het 
echt rare mensen”, zegt hij. Zelf is hij een netjes geklede serieuze 
moslim die niet gewend was aan vegetarisch en veganistisch eten, 
bier, aparte kapsels, kleding (en honden..) van sommige krakers. 

  
“Later heb ik ze leren kennen en ik 
heb nu veel respect voor hen. De 
mensen die daar woonden hebben 
een menselijk hart. Ze zijn echt 
solidair met vluchtelingen. Zonder 
hen, had ik het niet gered.  
Ik moest daaraan denken toen ik 
hoorde dat Ubica er niet meer is. 
Doordat ik daar gewoond heb, heb 
ik geleerd dat je mensen niet kunt 
beoordelen voordat ze je kent”  
In Ubica werd ook lange tijd het 
(gratis uitgedeelde) eten van ‘food 
not bombs’  gekookt, er was de 
gratis internetplaats Puscii,  info-
winkel Schism en een bakfietsen-
uitleen. Ubica organiseerde soms  
benefietfeesten voor vluchtelingen 
zonder papieren.   
In de begintijd van STIL, zestien 

en half jaar geleden, voerden we samen met Ubica actie toen twee 
vluchtelingen werden opgesloten, we bezetten het politiebureau Zeist 
en demonstreerden bij de gevangenis in Zwolle waar toen mensen 
zonder papieren nog zaten.  
Foto: Bedankje van Suleyman en zijn zoon Mohamed 
 

Twee Noodopvangcliënten nog vast in Zeist  
 

“Het gaat heel goed met ons. Don’t worry”,  zegt S. 
door de telefoon vanuit Kamp Zeist, waar hij al bijna 
vier weken onschuldig gevangen zit. Hij wil de moed 
erin houden. Hij is een getraumatiseerde vluchteling.  
In april werd hij samen met een andere ex-cliënt van STIL –beiden 
wonen sinds kort in een kamer van de Utrechtse Noodopvang– 
opgepakt in hun huis. Ze lagen midden in de nacht te slapen toen de 
politie langskwam en naar hun papieren vroeg. Dit naar aanleiding 
van een klacht over geluidsoverlast van enkele uren eerder.  
Ook al wordt deze opvang gefinancierd door de gemeente Utrecht, 
toch vonden politie en IND het niet nodig hen vrij te laten. Gemeen-
teraadsleden zijn 'geschokt'. Ze zitten nu al vier weken vast.  
Eentje heeft een kind in Nederland, met papieren. Hij kan niet 
terugkeren naar Guinee (de ambassade werkt niet mee), de ander is 
ernstig getraumatiseerd en onder psychiatrische behandeling. Beide 
mannen die vast zitten hebben nog juridische kansen.  

Kerken solidair 
met mensen 
zonder papieren 
 

STIL krijgt dit jaar een verdub-
beling van alle kerkelijke giften 
van de  Stichting Rotterdam. 
Vanwege de vele vragen hier-
over, hierbij de werkwijze:  
De gift graag overmaken 
onder vermelding van de 
naam van de kerk, bijvoor-
beeld: collecte van de Oude 
Kerk, op rekening 740 7021 
Stichting Lauw-Recht, Utrecht.  
 

STIL komt graag langs voor 
een gesprek, praatje op 
zondag of een andere dag, om 
te vertellen over humanitaire 
noden en wat bezoekers van 
de kerk kunnen doen. Vluchte-
lingen en migranten kunnen 
hun eigen verhaal vertellen, al 
dan niet onder het genot van 
een multlcultureel hapje.  
Zo willen we via de kerken 
opvangplekken vinden, 
vrijwilligers, incidentele hulp 
en structurele donateurs.  
 

Kerken in 2012 
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Hongerstakers en solidariteit 
 

Een onbekend aantal vluchtelingen en migranten zonder 
verblijfsvergunning, mogelijk rond de 37 mensen, is nog in 
hongerstaking, enkelen zijn ook in dorststaking. Ze zitten opgesloten  
in de uitzetgevangenis in Rotterdam en detentiecentrum Zeist, eerder 
ook op Schiphol. 
Omdat ze in isoleercellen gezet worden, hun vertrouwensartsen 
onvoldoende toegang krijgen en mensen buiten en ook binnen geen 
contact met hen kunnen leggen is niet duidelijk met hoeveel ze zijn 
en hoe ze eraan toe zijn.  
Vluchtelingen zelf zeggen dat hun actie met geweld is/ wordt 
neergeslagen. Een arts zegt daar sporen van gezien te hebben. 
Omdat het haar onmogelijk werd gemaakt haar patiënt te bezoeken 
heeft ze een klacht ingediend. Zie haar open brief op website van de 
Haagse vluchtelingenorganisatie PRIME.  
Eén man die in dorststaking was, is eerst overgebracht naar 
ziekenhuisgevang Scheveningen en nu het land uitgezet. Zijn arts 
heeft daar ernstige kritiek op omdat hij daarvoor te zwak was.  
 

Protest tegen onmenselijke behandeling 
De hongerstaking begon 30 april of 1 mei met twintig mensen op 
Schiphol en een dag later met ± 100 mensen in  detentiecentrum 
Rotterdam, weer later ook in Kamp Zeist. Velen stopten en anderen 
begonnen weer. Drie begonnen ook een dorststaking, hoeveel dit er 
nu zijn is onduidelijk.  
Ze protesteren tegen de onrechtvaardige en onmenselijke behande-
ling als vluchteling en migrant in Nederland, de beperkte en onmoge-
lijke toelating- en asielprocedure en de langdurige onschuldige 
detentie onder slechte omstandigheden.  
Enkele mensen zijn intussen het land uitgezet, zelfs als ze er door de 
honger- of dorststaking erg slecht aan toe waren. Enkelen zijn 
overgeplaatst naar ziekenboeg Scheveningen en gevangenis Vught.  
De Afghaanse hongerstaker Nessar is vrijgelaten en krijgt vermoe-
delijk alsnog een verblijfsvergunning. Die had hij eerder al, hij woont 
al twintig jaar in NL maar raakte de vergunning kwijt doordat hij 
langer dan een half jaar in het buitenland werkte.  
Interview NRC met hem: https://www.indymedia.nl/node/15355 
Lees de brieven van hongerstakers en een vertouwensarts op 
http://www.prime95.nl/MainW/ Of een brief via /stil2.wordpress.com. 
Voor info over solidariteit, actie, wakes en praktische hulp, 
kijk op no-border.nl, indymedia.nl, deportatieverzet.nl, wakezeist.nl 
en occupyrotterdam.org.  
 

Ibrahim Touré vrijgelaten 
Ibrahim werd bij de ontruiming van het Amsterdamse tentenkamp 
opgepakt en zat al vier en halve maand in detentie. Hij was er erg 
slecht aan toe en stond twee weken geleden op het punt uitgezet te 
worden. Op het nipperje kon hij echter met nieuwe informatie een  
herhaald asielverzoek doen.  
Echter, intussen was hij in de isoleer geplaatst omdat hij er zo slecht 
aan toe was (om hem in de gaten te kunnen houden) waarna hij nog 
slechter werd. Hij kon daarom niet gehoord worden. Hij is vrij 
gelaten. Hij zit nu in een AZC en zal daar de procedure doorlopen. Hij 
krijgt het asielinterview als hij zich beter voelt.  
Een van de andere Notweg- arrestanten zit nog vast. De laatste tijd 
zijn er opvallend veel vluchtkerkers zomaar ergens gearresteerd, zie 
Update Amsterdamse prisoners via http://stil2.wordpress.com.  

Einde Vluchtkerk 
Nieuw pand !   
 
Tijdens het schrijven van deze 
nieuwsbrief op vrijdag 31 mei, 
verlaten de 150 bewoners de 
Amsterdamse Vluchtkerk. 20 
van hen krijgen opvang om 
medische redenen.  
Even later komt bericht  dat 
een nieuw pand voor hen 
gekraakt is. ‘Wij zijn hier- 
Nog steeds !’ staat onder 
hun foto op het persbericht.  
www.devluchtkerk.nl 
Intussen bekijkt Vluchtelingen-
Werk de dossiers, mogelijk 
kan een enkeling met een 
nieuwe procedure geholpen 
worden. Ook zullen mogelijk 
enkele mensen kans maken op 
een verblijfsvergunning als de 
‘buitenschuldregeling’ wordt 
opgerekt, wat verschillende 
Kamerleden bepleiten (zie 
artikel stil2.wordpress.com). 
Als mensen ‘buiten hun schuld’ 
niet terugkunnen, zouden ze 
een verblijfsvergunning 
moeten krijgen. Op dit 
moment is die regeling echter 
zo streng en worden zulke 
onmogelijke eisen gesteld dat 
niemand eraan kan voldoen.  

 

Iraniër over gevang: 
‘Ze wilden me breken’  
 
In bijlage ‘de Verdieping’ van 
Trouw, 29 mei jl, staat een 
interview met een Iraanse 
vluchteling die na negen 
maanden detentie alsnog asiel 
kreeg.  
‘Ze wilden winnen door mij te 
breken’, zegt hij over de 
opsluiting. Hij is nu, een jaar 
later, nog steeds psychisch 
kapot van de onschuldige 
detentie in slechte omstan-
digheden en onder dreiging 
met uitzetting.  
Hij kreeg isoleercel nadat hij 
om een psycholoog gevraagd 
had omdat hij zich zo slecht 
voelde. Daar voelde hij zich 
alleen maar nog slechter. Nog 
steeds heeft hij nachtmerries.  



Fietstocht Kerk in Actie op Wereldvluchtelingendag 

Fietsen voor Vluchtelingen  
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Recht op slapen?  
 

Voor mensen die vaker de nieuwsbrief van STIL lezen, is het geen 
nieuws meer: veel vluchtelingen komen na afwijzing van hun 
asielverzoek op straat terecht en hebben dan vaak geen plek om te 
slapen. Ze kunnen meestal niet bij de daklozenopvang terecht.  
Vaak blijven ze dan nachten wakker want je MAG nergens slapen. 
Mensen lopen de hele nacht rond op of rond het station, waar ze 
risico lopen op controle van papieren (dit gebeurt als je zomaar 
rondloopt want dat is verdacht...) In een park slapen is ook 
verboden.  
 

Nieuwe opvangplek 
Gelukkig boden deze maand weer mensen een opvangplek aan. Twee 
andere buiten(niet)slapers kregen opvang op een ‘oude’ plek. 
Regelmatig bieden mensen plek aan voor vrouwen. Maar we zoeken 
ook dringend opvang voor alleenstaande mannen, voor individuen of 
een groepje. Vrouwen mogen vaak nog in de nachtopvang slapen, 
mannen niet.  
Wil jij voor korte of lange tijd onderdak bieden? Neem dan contact op 
met STIL: info@stil-utrecht.nl, 030 2713463.  
Ook als je interesse hebt als vrijwilliger te helpen, mocht het iemand 
lukken ergens een opvang voor meerdere mensen te creëren, kun je 
contact opnemen. Of als je een leeg gebouw huurt of gekraakt hebt !  

 
De jongens die de tekst op dit spandoek bedacht en geschilderd 
hebben (niet op de foto) zoeken opvang. Een van hen slaapt 
daadwerkelijk buiten in een park. Heb jij nog een plekje vrij? Bel 030 
2713463 of mail: info@stil-utrecht.nl, Laan van Nieuw Guinea 143. 

Queeristan demo  
Breaking Borders 
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Gevlucht, dakloos 
en wanhopig  
Een vluchteling uit Bangladesh 
kwam op STIL nadat hij op 
straat gezet was vanuit een 
AZC. Hij moest het land 
verlaten. Eerder was hij al met 
de Dienst Terugkeer en Vertrek 
(DT&V bij de ambassade 
geweest maar die gaf hem geen 
reisdocument. De DT&V 
bedacht toen dat hij zelf maar 
moest zien te vertrekken en hij 
werd uit het AZC gezet. Hij kan 
geen woord Nederlands, maar 
drie woorden Engels, heeft erge 
oorpijn, en werd na enkele dage 
bij de Sleep Inn geweigerd. 
STIL kon daartegen protesteren 
dus nu heeft hij weer enkele 
dagen toegang. STIL zoekt 
intussen naar juridische 
mogelijkheden.  
 

Bengali tolk nodig 
Voor de hulp aan deze man 
zoekt STIL een tolk Bengali.  

 

Eten op zondag  
bij de Wijkplaats 
Dankzij de kerkelijke werk-
groep OMDUW kunnen 
dakloze cliënten op zondag 
gratis in de Wijkplaats eten.   
Op de hoek van Kanaalstraat en 
Joh Camphuysstraat . 



Corrupte delegatie Guinee 
 

“Die mensen zijn corrupt”, zegt de Guinese journalistiek-
student Ibrahim Diallo. Hij heeft het over de delegatie uit 
Guinee die hier in mei was om Laissez Passers te verstrekken, 
reisdocumenten aan uitgeprocedeerde vluchtelingen die 
Nederland het land uit wil hebben.  
Volgens Guinese vluchtelingen geeft die delegatie LP’s af aan 
mensen die zo’n document eerder niet van de ambassade 
kregen omdat hun id- en nationaliteit onvoldoende bevestigd 
waren. Nu opeens worden ook mensen die niet uit Guinee 
komen erheen uitgezet. Waarom? Diallo: “Omdat de chef van 
de delegatie 150 euro per dag verdient, dat is 1 miljoen van 
onze muntsoort en in tien dagen kan je dat vergelijken met 
tien miljoen euro. Niet gek dus dat ze graag zo lang mogelijk 
blijven en zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk LP’s 
verstrekken, vindt Diallo. In 2012 verstrekten volgens hem vijf 
delegaties 90 LP’s in 1 jaar.  
Het zijn dus eigenlijk nep-LP’s? Nederlad dpet zaken met 
louche figuren uit Guinee, waarvan we niet eens weten of ze 
wel echt voor de autoriteiten werken. Na eerdere media 
aandacht stopte Nederland hier een tijdje mee, maar nu waren 
ze stilletjes aan weer begonnen. Website over Guinee: 
http://www.guineenews.org/ 
Video: “Schimmige Guineese Reisdocumenten” NOS.nl 
 

Dioallo kwam naar STIL om een item over strafbaarstelling te 
maken voor de Utrechtse tv. Dat wordt in september uitgezon-
den. Zie www.geenstrafbaarstelling.nl voor het laatste nieuws. 
 

• Oproepen STIL – www.stil-utrecht.nl • 
  

Tandartsen gezocht  
Die tegen betaling of (een keer per maand of vaker) gratis, en/of 
tegen goedkoper tarief kunnen behandelen.  
 
Ook gratis fysiotherapeut gezocht  
 

Huisoppas nodig in de vakantie? STIL kent mensen die gratis op 
poes en planten willen passen en inbrekers kunnen wegjagen.  
 

Kamer verhuren Voor 50 of 100 euro per maand? Laat het even 
weten aan STIL. Ook als je een gratis kamer over hebt.  
 

Vakantiegeld binnen? Een klein deel daarvan mag je storten op 
bankrekening 740 7024. Stichting Lauw-Recht, Utrecht.  
 

Tolk Berbers voor zieke Marokkaanse vrouw  
STIL heeft ook een vrijwillige tolk Temazicht/Berbers nodig voor 
steun aan een Marokkaanse vrouw die dagenlang over straat zwerft, 
erge reuma heeft en vaak bij STIL komt uithuilen van pijn en 
wanhoop. Vertalen kan telefonisch of in persoon.  
 
Kritische radio-uitzending over asielbeleid gemist?  
Luister alsnog via http://weblogs.vpro.nl/argos/2013/05/24/25-mei-
2013-de-kwaliteit-van-het-asielbeleid/  

Actie Sudanese 
vluchtelingen  
 
Sudanese vluchtelingen 
hielden 24 mei een 
protestactie bij de Sudanese 
ambassade. Ook schreven ze 
een brief aan minister 
Timmermans van Buitenlandse 
Zaken en vroegen om meer 
druk uit te oefenen op Sudan.  
 
Een Sudanees uit het 
Amsterdamse tentenkamp 
werd na de ontruiming en 
arrestatie het land uitgezet. 
https://www.indymedia.nl
/node/15793 

 
Actie Irakeze 
Zo!n dertig uitgeprocedeerde 

asielzoekers demonstreerden 

dinsdag 28 mei bij het stad-

huis van de gemeente 

Smallingerland in Drachten. 

Het gaat vooral om Irakezen 

die net te horen hebben 

gekregen dat ze terug moeten 

naar hun vaderland. Ze zijn 

het hier niet mee eens.  

Vaak wonen ze al 10 jaar in 

Nederland en hebben ze hier 

kinderen gekregen. Ze zijn 

bang om terug te gaan naar 

Irak, omdat het daar niet veilig 

zou zijn. 

http://www.omropfryslan.nl/no

de/264762: 

 
Onderduiken 
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