
 
       Nieuwsbrief september !"#$ 
 

In nood leer je je vrienden kennen 
STIL ervaart dagelijks dat dit geen loze kreet is. Zo zaten we op een middag met 
een wanhopige situatie waarbij we voor drie kwetsbare vrouwen en een gezin 
binnen enkele dagen opvang moesten vinden. We wisten die dag nog niet of we 
dezelfde avond of volgende dag wel een oplossing hadden. Maar diezelfde week 
kregen we er dankzij ieders medewerking drie nieuwe gastadressen bij!  
Hierbij bedanken we iedereen die heeft geholpen en nog helpt opvangplekken te 
zoeken! En uiteraard bedanken we de gastvrije mensen die opvang bieden hartelijk!  

Dit voorbeeld is geen uitzondering maar dagelijkse praktijk bij STIL. Vandaar dat we 
nieuwe opvangplekken nog steeds goed kunnen gebruiken. Interesse? Mail naar 
info@stil-utrecht.nl of bel: 030- 2713463 (ma-do). De plekken zijn voor de meest 
kwetsbare mensen, helaas kunnen we veel mensen geen opvang bieden.  
 

 
 
 

Steun van de vroegere Straatnieuws 

STIL bedankt de vroegere inmiddels opgeheven Utrechtse Straat-
nieuws (Stichting Sodetu) voor de donatie van 5000 euro voor 
noodhulp aan dakloze vluchtelingen in 2014. Het bedrag wordt 
waarschijnlijk volgend jaar nog verdubbeld. 
Deze donatie werd mogelijk gemaakt door de verkoop van hun oude 
pand aan het Jansveld, naast de Sleep-Inn. Hier kwamen vele 
bekenden van STIL jarenlang voor een bakkie of om kranten te 
halen. Ondergetekende moest dan ook een traantje wegpinken toen 
het pand er zo leeg uitzag. De donatie maakt het 'n beetje goed!   
Straatnieuws maakte een doorstart en werkt nu samen met de 
Amsterdamse Straatnieuws. Het nieuwe kantoor is op de Oudegracht.  
 

Vluchtflat vandaag leeg  

Bewoners van de Vluchtflat in Amsterdam verlieten vandaag de flat. 
Ze namen het aanbod van tijdelijke opvang in een terugkeercentrum 
–alleen geldig als ze zouden meewerken aan terugkeer–, niet aan. 
Terwijl ze vanmiddag op de stoep bivakkeerden kregen ze een nacht 
onderdak aangeboden van een cultureel centrum. Waar ze dinsdag 
heen moeten is nog de vraag.  
Volgens VluchtelingenWerk die de 159 dossiers van de vluchtelingen 
onderzocht, maakt 75% van hen kans op een verblijfsvergunning of 
komt uit een land waarnaar niet met ‘goed fatsoen’ kan worden 
uitgezet. De organisatie vindt dat de asielprocedure zorgvuldiger en 
beter moet. En dat een onredelijk zware bewijslast op de schouders 
van de vluchtelingen rust. Ook vindt VluchtelingenWerk dat landen 
ten onrechte veilig verklaard worden, zoals Somalië.  
Volg het laatste nieuws via http://wijzijnhier.org 

Felicitaties  
en bedankjes  
 
Papieren  

Een van de oprichters van de 
zelforganisatie Vluchtelingen 
op Straat heeft een tijdelijke 
verblijfsvergunning. Toevallig 
of niet, dit is al nummer drie 
van de groep waarmee de 
acties van de vluchtelingen in 
juli 2011 begonnen. Hij komt 
uit Burundi, de andere twee 
uit Somalië en Eritrea.  

 
Huwelijk 

Janita en Douwe collecteerden 
bij de gasten van hun huwelijk 
in de kerk in juni voor vluchte-
lingen in nood. Ze haalden 
ruim 400 euro op voor STIL. 
Hartelijk dank !  
 

Feest 

Twee mensen die in juli een 
feest organiseerden vroegen 
de gasten om een donatie 
voor STIL. Dit leverde 400 
euro op. Hartelijk dank !  

 
Nog een huwelijksdonatie 

Een ander stel hield ook een 
collecte voor STIL, in de kerk 
na de huwelijksplechtigheid. 
Dank en gefeliciteerd!  

 
Een donatie in 'tijd'   

De Tuindorpkerk hield in 
september een collecte. Niet 
om geld maar om tijd in te 
zamelen. Tijd waarin mensen 
zich in willen zetten voor STIL. 
Negen mensen gaven zich op 
voor klusjes. Nu moeten we 
alleen nog tijd zien te vinden 
dit te organiseren... 

In deze nieuwsbrief ook enkele 'oude' nieuwtjes omdat we in 
de zomer niet verschenen zijn.  



Kerkdienst over vluchtelingen ver weg en dichtbij 

Steun Nicolaïkerk voor Syrië en STIL 
 

Een Syrische vluchteling zong en speelde afgelopen zondag liederen 
over oorlog en vrede in de Nicolaïkerk in Utrecht. STIL vertelde over 
de problemen van vluchtelingen in onze stad. De speciale kerkdienst 
was een initiatief van de werkgroep zending en werelddiaconaat. Een 
collecte ging naar onderwijs voor Syrische kinderen en een donatie 
van de kerk gaat binnenkort naar STIL. 

Nog steeds verdubbeling kerkelijke giften aan STIL ! 
Stichting Rotterdam verdubbelt dit jaar giften van kerken aan STIL.  
Een bijdrage is welkom op bankrekening 740 7021 t.n.v. Stichting 
Lauw-Recht, Utrecht, o.v.v. de naam van de kerk. Kerken die al 
gedoneerd hebben: Hartelijk dank !  

 

Uitzettingen naar Somalië geannuleerd 
 

De twee uitzettingen van Somaliërs die voor 1 en 7 oktober gepland 
stonden, zijn geannuleerd 'om beleidsmatige redenen', zo laten de 
advocaten weten. Volgens advocaat L. Sinoo uit Utrecht wijst dit erop 
dat de Somalische autoriteiten inderdaad niet (meer) meewerken aan 
gedwongen terugkeer, zoals ze deze maand op radio Voice of 
America meldden.  
Nederland zegt een 'deal' te hebben met Somalië dat twee mensen 
per maand gedwongen teruggestuurd kunnen worden. De Somalische 
autoriteiten zeggen echter met geen enkel land dergelijke afspraken 
te hebben.   

Een persoon wel uitgezet 

Een deelnemer aan het tweede tentenkamp in Ter Apel (december 
2011) is maandag 16 september wel onder dwang uitgezet naar 
Mogadishu. Dat was aanleiding voor Somalische journalisten om de 
Somalische autoriteiten aan de tand te voelen. Die ontkenden 
vervolgens meerdere keren op de radio dat ze meewerkten aan 
gedwongen terugkeer. Sindsdien zijn ministens drie geboekte 
vluchten voor uitzettingen geannuleerd.  
Diverse internationale organisaties vinden het nog niet veilig genoeg 
in Somalië. Zie ook Facebook Asielzoeker Somaliers of 
http://stil2.wordpress.com. 

 

Klacht protestantse club over toegang tot 
eten en onderdak 'ontvankelijk' verklaard  

De klacht die door de Europese koepelorganisatie namens de 
Protestantse Kerk Nederland is ingediend bij het Europees Comité 
voor Sociale Rechten is in juli 'ontvankelijk' verklaard. Dat betekent 
dat een serieuze beoordeling zal plaatsvinden van het Nederlands 
beleid om mensen zonder verblijfsvergunning uit te sluiten van 
minimale voorzieningen zoals eten, onderdak en kleding.  

In oktober buigt het comité zich, als ik het goed begrepen heb, over 
het verzoek om deze mensen, in afwachting van de uitspraak over de 
klacht, alvast toegang te geven tot voorzieningen. Het kan dan nog 
jaren duren voor er een definitieve uitspraak is.   

Lees meer via www.fischeradvocaten.nl of www.kerkinactie.nl 

 
CEC v. The Netherlands, Complaint No 90/2013  

 

Vervolg  

Felicitaties  
en bedankjes  
 

Steun van OMDUW 
en het KF Heinfonds 

voor medische noden 

Van de Oecumenische Missio-
naire Diaconale Utrechtse 
Werkgroep OMDUW krijgt 
STIL dit jaar 1000 euro steun 
voor medische noden die niet 
elders vergoed worden. Zoals 
kiespijnbehandeling, prothe-
sen en fysiotherapie. Van het 
KF Heinfonds krijgt STIL dit 
jaar 3000 euro voor individu-
ele medische noden.  
 

Zwemfeestje  

Ter ere van D's verjaardag 
ging een groep van tien 
vrouwen, waarvan zeven 
Afrikaans, zwemmen en 
picknicken in zwembad Den 
Hommel in Utrecht. Lachen en 
plezier! Dit is mede mogelijk 
gemaakt door de Zusters van 
Liefde uit Eindhoven.  
 

Lakens en handdoeken  

Van een geweldige vrouw die 
STIL wel vaker helpt kregen 
we een vuilniszak vol hand-
doeken en lakens. Een paar 
weken later ook een dekbed 
en bijbehorende lakens. De 
handdoeken gebruiken we 
voor het zwemmen met 
vrouwen, de slaapspullen voor 
mensen die een kamer of 
logeerplek hebben gevonden.  
 
Badkleding  

Van een andere lieve vrouw 
kregen we twee paar zwem-
kleding. Van Emmaus Lombok 
ook een stel mooie hand- 
doeken voor het zwemmen. 
Allemaal hartelijk dank!  
 

Kamer gezocht, per direct, 
voor 100 euro of minder. 
Bel 06 87 53 9273  



 

 
 

Geen kinderpardon 

Wime 22 jaar 

Wime zit al bijna een maand in de gevangenis om uitgezet te worden naar Angola. Daar is hij op zijn tiende 
jaar vertrokken. Hij praat de taal bijna niet meer, wel vloeiend Nederlands met een Limburgs accent. Hij 
woont hier al twaalf jaar maar valt buiten de regeling van het kinderpardon omdat hij een half jaar ‘te oud’ 
is. Woensdag 2 oktober organiseren zijn vrienden van 13.30 tot 14.30 een muzikale protestactie in Den 
Haag. Wime is een singer-songwriter. Hij heeft een Nederlandse vriendin. Zie www.defenceforchildren.nl 
 

Shenjun 7 jaar 

Een gezellig uitstapje naar de IND was het voor  
Shenjun toen hij voor de zomervakantie een 
aanvraag ging doen voor het kinderpardon bij 
de IND in Utrecht. Hij kreeg vrij van school en 
mocht de IND-medewerker helpen een foto van 
zijn moeder te maken, na afloop mocht hij een 
patatje eten van z'n moeder. De IND-er zei 
vrolijk: 'Over een paar weken mag je je pasje 
komen ophalen' maar helaas kreeg hij een paar 
weken later te horen dat hij geen verblijfsver-
gunning kreeg. Hij had zich ‘te lang onttrokken 
aan het toezicht’.   

Shenjun is geboren in Nederland, is als baby met 
zijn moeder op straat gezet en woont hier nog 
steeds. Toen een Chinees hem een keer vroeg: 
'Ben je ook Chinees', zei hij: ‘Nee ik ben Neder-
lander’. Toen de tolk hem pas in het Chinees 
aansprak, keek hij verbaasd: 'Hè? Wat zegt ze?' 
Hij houdt van pannenkoeken en eet liever 
Hollandse hap dan Chinees eten.  
De advocaat diende bezwaar in tegen de 
negatieve beschikking. Het uitstapje naar de 
rechtbank was opnieuw een leuk uitje voor 
Shenjun. Aan het eind van de zitting zei hij tegen  
de ‘edelachtbare’ (dat moeilijke woord kende hij 
 

 

 
 

uit de Donald Duck): ‘doei’. De rechter zei 'doei'  
terug. Na afloop ging hij samen met de advocaat 
een ijsje eten.  
Ruim een week later kreeg hij te horen dat hij en 
zijn moeder de beslissing op het bezwaar in 
Nederland mogen afwachten.  
 

VluchtelingenWerk pleit ervoor kinderen zoals 
Shenjun, die 'te lang' buiten beeld waren van de 
rijksoverheid maar wel bekend zijn bij de 
gemeente waar ze wonen, onder de regeling te 
laten vallen. www.vluchtelingenwerk.nl 

'Eens illegaal- altijd illegaal'-wet in werking 

In juli ging stilletjes de wet in werking waarmee 'eerder verblijf in de illegaliteit' tegengeworpen kan worden 
als je een verblijfsvergunning aanvraagt. Gelukkig zijn, mede dankzij de protesten waar ook STIL aan 
meedeed, diverse uitzonderingen gemaakt. Mensen kunnen vaak om humanitaire redenen toch een 
verblijfsvergunning krijgen ook al woonden ze hier een tijd zonder verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld als ze 
toestemming vragen bij hun gezin te mogen wonen. Meer info: www.geenstrafbaarstellling.nl.  
Hier is ook meer te lezen over de door het kabinet voorgenomen strafbaarstelling van 'illegaal' verblijf. Die 
lijkt van de baan maar vergelijkbare maatregelen zijn intussen werkelijkheid geworden.  

Stand van zaken kinderpardon STIL:  
 

3 kinderen wel,  
3 kinderen geen pardon 
 

STIL kent zes kinderen die een aanvraag hebben 
gedaan voor het kinderpardon. Drie van hen 
krijgen een verblijfsvergunning. Drie andere 
kinderen kregen negatief bericht. Zij zouden zich ‘te 
lang aan het toezicht hebben onttrokken’. Het 
betreft kinderen die allen op straat gezet zijn als 
baby of kind.  

 

 



Verblijfsvergunning voor studie  

Een Surinaamse client van STIL kreeg deze maand een verblijfsver-
gunning om hier te kunnen studeren. Hij moest daarvoor eerst terug 
naar zijn land om de aanvraag te doen. Bij de uitreis uit Nederland 
kreeg hij (op het vliegveld) een inreisverbod. Hij mocht de eerste 
jaren niet meer naar Nederland komen.  
STIL hielp hem daartegen te procederen. Gelukkig is dit verbod  
ingetrokken en kreeg hij alsnog toestemming naar Nederland te 
komen. Hij heeft het geluk dat iemand voor hem garant staat voor 
800 euro per maand, vijf jaar lang, en daarnaast nog het collegegeld 
wil betalen. Hij woont hier al vanaf zijn veertiende jaar.  
 

 
 

Voetbalbeker voor FC Ubuntu 

Cliënten van STIL en andere bezoekers van het Ubuntuhuis op de 
Vleutenseweg wonnen in juni de tweede prijs in het Han Vroom 
voetbaltoernooi. De hele week (en sommigen nu nog steeds !?!) 
liepen de voetballers blij rond met medailles en een grote beker. 
Gefeliciteerd !  

In een eerdere nieuwsbrief is de naam Han Vroom verkeerd gespeld. Het 
tournooi werd ter ere van hem gehouden. Hij was oprichter van het 
Utrechtse Catharijnehuis. Hier kunnen daklozen, waaronder cliënten en 
bekenden van STIL, dagelijks soep, koffie en brood krijgen. Ook kunnen ze 
er douchen en is er een medisch spreekuur.  

 

Vertrek en welkom vrijwilligers  

Helaas moest STIL deze zomer afscheid nemen van twee geweldige 
vrijwilligers, Hermien en Peter, die allebei naar het buitenland 
vertrokken. We wensen hen veel geluk en dank voor alle hulp. We 
hopen jullie ooit weer terug te zien !  
Gelukkig konden we ook weer een aantal nieuwe vrijwilligers welkom 
heten. STIL heeft op dit moment 26 vrijwilligers, afgezien van 
bestuur, tolken en opvangbieders. We zijn daar heel erg blij mee.  
 

Voorlichting over STIL aan daklozenclubs 

Twee STIL-medewerkers gaven deze maand op een info-avond in de 
Sleep-Inn voorlichting over ons werk en onze doelgroep. Er kwamen 
heel veel geïnteresseerde vrijwilligers en medewerkers van 
daklozenorganisaties op af.  

Vervolg  

Felicitaties  
en bedankjes  
 

Oud cliënte in AZC  

Een oud cliënte van STIL die 
we van de straat hielpen en 
die later een kamer kreeg bij 
de Utrechtse Noodopvang is in 
de zomer verhuisd naar AZC 
Utrecht nadat ze een juri-
dische procedure won. 
Gefeliciteerd!  

 
Geboorte  

Een Guinese ex-cliënte van 
STIL die nu in een AZC woont 
heeft een zoontje gekregen. 
Gefeliciteerd! Zij kreeg eerder 
opvang in de Sleep-Inn en bij 
een dominee in huis. 
 

Ook een andere Guinese 
cliënte is zojuist bevallen. Zij 
kreeg ook opvang via STIL 
toen ze zwanger op straat 
stond. Van harte! 

 
Tolken en tolerantieprijs 

Dankzij Huize Agnes, opvang-
huis voor vrouwen en kinderen 
zonder papieren in Utrecht, 
kreeg STIL contact met twee 
nieuwe vrijwillige tolken.  

Huize Agnes won deze maand 
de Utrechtse Tolerantieprijs. 
Bedankt en gefeliciteerd!  

 
25 jaar solidariteit 

Onze collega's van het Amster-
damse ASKV-Steunpunt 
Vluchtelingen vieren dit jaar 
25-jaar solidariteit met 
vluchtelingen. 
Van harte !  

 
Nieuw advocatenkantoor 

De Utrechtse advocaat Hans 
Langenberg waarmee STIL al 
ruim zestien jaar samenwerkt, 
opende deze zomer een nieuw 
kantoor op de Maliebaan. We 
wensen hem en collega 
Dündar Gürses succes! 


