
Vandaag (7 februari) op RTV Utrecht  
 

Ongelijke behandeling kinderpardon 

Dennis wel, waarom Shenjun niet?  
 
Vandaag besteedt het Nieuws van RTV Utrecht (U Vandaag - elk uur herhaling) aandacht 
aan de achtjarige Shenjun die niet in Nederland mag blijven. Andere kinderen in precies 
dezelfde situatie krijgen wel een verblijfsvergunning, zoals de Utrechtse Dennis (8 jaar, dit 
werd in januari bekend) en Raoul en Riyad, de zogenoemde schaak-tweeling (12 jaar, in 
december). Shenjun niet.  

 

 
"Dat is oneerlijk" vinden Saïra en Soraya (zie foto). 
"Wat is het verschil tussen Dennis en Shenjun?" Zij 
startten vandaag in Odijk een actie voor Shenjun. 
 
 
Kijk elk heel uur naar het RTV Nieuws of naar de laatste 
uitzending van U-Vandaag via: 
 
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/uitzending/ 
 

 
Saïra en Soraya beschouwen Shenjun als hun neefje. Hij is als baby door hun opa en oma 
opgevangen nadat hij met zijn moeder op straat was gezet. Sindsdien woont hij in Odijk. Hij is 
opgenomen in de familie. Ze vieren kerst, Sinterklaas en verjaardagen samen. "Shenjun houdt meer 
van pannenkoeken dan van Chinees eten. Hij praat bijna geen Chinees maar wel vloeiend 
Nederlands. Het lijkt gewoon een Nederlands kind", vinden zijn nichtjes.  
 
Allevier dezelfde situatie 
Dennis, Shenjun, Raoul en Riyad werden allevier om dezelfde reden afgewezen voor de 
kinderpardonregeling: Ze hebben meer dan zes maanden buiten een asielzoekerscentrum (AZC) 
gewoond. Voor de tweeling en Dennis maakte staatssecretaris Teeven echter een uitzondering en gaf 
hen toch een verblijfsvergunning. Voor Shenjun loopt nog een bezwaarprocedure. 
 

Het enige verschil tussen Dennis en Shenjun is dat Dennis op tv kwam en dat vrienden en bekenden 
3000 handtekeningen voor hem verzamelden, liet de advocaat, mr L. Sinoo uit Utrecht, weten. "Dat 
kunnen wij ook", bedachten de nichtjes. Vandaar dat ze vandaag een handtekeningenactie 
begonnen. De kinderen uit de klas van Shenjun, de ouders en leerkrachten helpen mee aan de actie.  
Zodra er een mogelijkheid is digitaal een handtekening te zetten, laat STIL het weten. Shenjun is 
cliënt van STIL sinds hij als baby met zijn moeder op straat is gezet in 2006. 
 
Probleem met betaling medicatie onverzekerbare vreemdelingen 
 
In het komende nummer van Vrij Nederland aandacht voor het probleem van de 
medicatie: Mensen zonder papieren moeten per 1  januari jl vijf euro per recept 
betalen. Ook komt dit in de Utrechtse gemeenteraad aan de orde op 11 februari. STIL 
heeft samen met andere organisaties een klacht ingediend bij de Inspectie 
Gezondheidszorg en eerder al bij de Ombudsman. Onze brief aan de minister 
(december jl) is 'ter kennisgeving' aan de kamerleden van de commissie 
volksgezondheid gegeven. Zie eerdere nieuwsbrieven (http://stil2.wordpress.com) 


