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Teeven in de  
boeien geslagen 
 

Staatssecretaris Teeven werd 
vandaag in Den Haag in de boeien 
geslagen en meegenomen naar het 
buro. Dit omdat hij na het nuttigen 
van een biertje op een terrasje op 
Het Plein voor de Tweede Kamer, 
niet kon betalen. Hij was naar eigen 
zeggen zijn portemonnee vergeten.  
 

Ook kon hij zich niet legitimeren. "Ik 
hoef me toch niet te legitimeren als 
ik op een terrasje zit? U kent me toch 
wel, ik werk daarzo", zei hij tegen de 
ober, wijzend naar het gebouw van 
de Tweede Kamer. Dit vertelde de 
ober achteraf aan de STIL-redactie.  
De ober weigerde voor Teeven een  
uitzondering te maken. Teeven doet 
dit zelf soms wel, bijvoorbeeld voor 
pardonkinderen, de ober echter niet 
voor politici: 'Eerlijk is eerlijk', zei hij 
en hij belde de politie. 
 

Ongewenst en strafbaar 
Cynisch toeval is dat dit juist vandaag 
gebeurde (zie het bericht over 
strafbaarstelling). Vijftien jaar 
geleden werd Teevens voorganger 
Job Cohen door (nep-)agenten in de 
boeien geslagen op de dag dat hij de 
Kamer zo ver kreeg in te stemmen 
met een wetsvoorstel waarmee 
onschuldige mensen zonder 
verblijfsvergunning tot crimineel 
konden worden bestempeld. Dankzij 
dit besluit (september '99) kunnen zij  
'ongewenst vreemdeling' verklaard 
worden, ook zonder dat ze een 
strafbaar feit gepleegd hebben.  
Hiermee kunnen ze gevangenisstraf 
krijgen, naast de mogelijkheid tot 
vreemdelingenbewaring voor 
onbepaalde tijd die ook bestaat.  
Cohen, zo werd deze week bekend, 
wordt de nieuwe voorzitter van het 
vluchtelingenfonds UAF... (University 
Assistence Funds) Het zou kunnen 
dat hij zijn leven gebeterd heeft.  

 

Geen grap: Strafbaarstelling van tafel 
Vandaag liet de regering weten dat er geen strafbaarstelling van 
'illegaal verblijf' komt. Dat is goed nieuws. Wel zijn er intussen 
helaas al andere vergelijkbare maatregelen ingevoerd zoals het 
inreisverbod. Dit kan worden opgelegd als iemand 'in de 
illegaliteit' wordt aangetroffen, bijvoorbeeld na afwijzing van een 
aanvraag voor een verblijfsvergunning, bij aanhouding of 
controle. Mensen mogen dan een aantal jaren (minstens twee 
jaar) niet in Nederland komen. Als mensen zich hier niet aan 
houden of in Nederland blijven, kunnen ze een boete krijgen. 
Als ze geen geld hebben de boete te betalen (vaak hebben ze 
geen geld omdat ze niet mogen werken), kunnen ze opgesloten 
worden.  
Alle in de eerste twee alinea's (hiernaast) genoemde feiten berusten 
niet op waarheid maar dat mag 1 keer per jaar... 

 

Teeven maakt 'thans' geen 
uitzondering voor Shenjun 

(Met dank aan Hans Reichart - AD/UN) 
 

Staatssecretaris Teeven maakt ‘thans’ geen gebruik van zijn 
bevoegdheid om de Odijkse jongen Shenjun (8) bij wijze van 
uitzondering een verblijfsvergunning te verlenen. De reden: er 
loopt nog een beroepsprocedure.  
Dat staat in het antwoord van Teeven op een brief van burge-
meester Ostendorp van Bunnik. Die had de staatssecretaris 
gevraagd Shenjun in Nederland te laten blijven en is niet blij 
met het antwoord. Ostendorp: “Ik put hoop uit het woordje 
thans.”  
Hij kondigde vorige week aan, samen met familie, vrienden en 
anderen uit de omgeving van Shenjun, met hart en ziel te zullen 
blijven vechten voor Shenjun. De nichtjes Saïra en Soraya, 
familie en vrienden hebben al 13.000 handtekeningen voor 
Shenjun verzameld. Tekenen kan nog: 
petities.nl/petitie/shenjun-moet-blijven. 
Zie vervolg van dit artikel op de volgende pagina.  



Steun oproep aan burgemeester 

Opvang dakloze 
vluchtelingen blijft nodig 
 

Toevlucht, de tijdelijke daklozen-
opvang voor mensen zonder papieren 
in Utrecht, roept eenieder op haar 
petitie te tekenen. Daarin vraagt 
Toevlucht de Utrechtse burgemeester 
deze mensen niet op straat te laten 
staan maar onderdak te bieden, ‘zelfs 
als de staatssecretaris dat geen goed 
idee vindt’. 
Op 18 mei sluit Toevlucht, de nacht-
opvang voor dakloze vluchtelingen en 
migranten zonder verblijfspapieren, 
weer haar deuren. De kerken startten 
deze opvang in december uit protest. 
Bedoeling was een tijdelijke opvang 
te bieden om mensen van de straat 
te helpen en de overheid tijd te 
geven dit initiatief over te nemen of 
zelf iets te organiseren. De petitie 
moet daar meer druk op zetten want 
de tijd dringt. 
Er slapen nu zo'n dertig mensen in 
deze opvang. “We delen de mening 
van onze burgemeester dat het een 
teken van beschaving is dat zij 
onderdak hebben en te eten”.  
Een filmpje over Toevlucht met een 
cliënt van STIL is te zien via:  
http://massa-media.nl/ 2014/ 
03/100-helden-pim-brouwer/ 
 

Kijk op facebook Toevlucht 
Utrecht voor de petitie 
 

 
Opening Villa Vrede \ 

 
Twee bezoekers gaan op de foto met 
burgemeester Jan van Zanen die het 
nieuwe activiteitencentrum Villa 
Vrede in maart opende.  
Van STIL kregen ze de volleybal op 
de foto. Weer eens wat anders dan 
voetbal... Zie villavrede.nl  

Uitgebreide tv-uitzending over 
kinderen in de cel en kinderpardon 

 

Vervolg Kinderpardon - Shenjun 

Shenjun werd geboren in Nederland, woont al bijna acht jaar in 
Odijk. Hij valt net buiten het Kinderpardon omdat hij niet steeds 
onder toezicht van het Rijk heeft gestaan. Andere kinderen in 
het land vallen ook buiten de boot. Voor weer enkele anderen, 
in precies dezelfde situatie, maakte de staatssecretaris een 
uitzondering.  
Op 24 maart besteedde de NCRV uitgebreid aandacht aan de 
rechten van kinderen. Deze uitzending van Schepper en Co  
gaat ondermeer over kinderen in de cel en het kinderpardon 
met o.a. Shenjun en Defence for Children.  
http://schepperencotv.ncrv.nl/ncrvgemist/24-3-
2014/schepper-co 
Eerdere berichten over Shenjun: http://stil2.wordpress.com 
 

 
Toevlucht 

Noodopvang voor vier cliënten van STIL  
Deze maand kregen vier cliënten van STIL opvang in door de 
gemeente gefinancierde Noodopvang in Utrecht. Het zijn 
mensen die juridisch perspectief hebben. De Noodopvang helpt 
hen verder met de procedures. Zie sndvu.nl 
 

Weer crisisopname vluchteling STIL 
 

Deze maand is opnieuw een vluchteling gedwongen opgenomen 
omdat sprake was van ernstige nood, gevaar voor hemzelf en 
anderen. Artsen van de crisisdienst van Altrecht kwamen langs 
op STIL en konden hem kalmeren. Omdat hij nog totaal de weg 
kwijt was, werd hij toch opgenomen.  
Enkele vrienden gingen bij hem op bezoek, al snel na de 
opname. "We moesten alledrie huilen", vertelt een van hen. Hij 
herkende ons niet. Enkele dagen later gelukkig weer wel. "We 
lieten foto's zien van het voetbal en toen herinnerde hij zich ons 
weer".  
Een van de vrienden ging mee toen hij donderdag jl werd 
ontslagen uit het ziekenhuis. Hij voelde zich goed zei hij. Even 
later bij STIL werd duidelijk dat veel uit zijn geheugen is 
verdwenen, hij herkende het kantoor niet. De afgelopen dagen 
was hij nog erg in de war en kwetsbaar. Hij mocht in de Sleep 
Inn (nachtopvang voor daklozen in Utrecht) slapen. 



STIL maakt regelmatig mee dat 
mensen op straat worden gezet 
vanuit asielzoekerscentra of uitzet-
gevangenissen terwijl ze erg 
kwetsbaar zijn of in de war.  
–––––––––––––––––––––––––––––– 

Media & politiek over 

Medicatie-probleem 
 

'Illegalenvijfje' wordt het in de media 
al genoemd. Onze cliënten en andere 
mensen zonder verblijfsvergunning,  
dus zonder verzekering en meestal 
zonder eigen inkomen, moeten sinds 
1 januari vijf euro per recept en 
medicijn betalen. STIL en collega's in 
het land en in de stad, hebben op 
diverse manieren dit probleem 
aangekaart in media, bij instellingen, 
artsen en politici. Tot nu toe is het 
wachten op behandeling van dit 
onderwerp in de Tweede Kamer 
(uitgesteld tot) 24 april. 
Gisteren besteedde Nieuwsuur 
aandacht aan het probleem: 
 

http://nieuwsuur.nl/onderwerp/63
0267-problemen-illegalen-door-
eigen-bijdrage.html 
 

Ook op radio 1 vandaag aandacht 
hiervoor met ondermeer Dokters van 
de Wereld. Tijdens deze uitzending 
kwam een brief van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten binnen 
waarin de gemeenten Teeven 
oproepen om voor de meest 
kwetsbare groep een compensatie-
regeling in het leven te roepen. Zie 
oude berichten: stil2.wordpress.com 
 

Donaties voor medicatie zijn 
welkom. Stort een bijdrage op: 
NL44 ING B 000 7407021,  
t.n.v. Stichting Lauw-Recht, Utrecht. 
Bankcode (BIC): INGBNL2A. 
O.v.v. medicatie. 

 

Opvang 
STIL is heel blij met nieuwe 
opvangplekken! Wel blijven we altijd 
op zoek naar meer.. Bijvoorbeeld 
voor vrouwen en (kleine) kinderen en 
de man die zojuist ontslagen is uit 
het psyciatrisch ziekenhuis. Mail naar 
info@stil-utrecht.nl.  
Of bel: 030 2713 463. Meer info over 
STIL: www.stil-utrecht.nl. 

Nog wel kinderen op straat? 
Kinderen en hun ouders mogen niet meer zoals eerder vanuit 
asielzoekerscentra op straat gezet worden terwijl ze geen 
toegang hebben tot werk of voorzieningen. Toch kloppen nog 
steeds ouders, moeders en enkele keer een vader met 
kind(eren) bij STIL aan.  
Ze zijn bijvoorbeeld weggelopen uit een AZC uit angst voor 
uitzetting. Bij Hassan uit Afghanistan lukte het alsnog asiel te 
krijgen met zijn kleine dochtertje (zie nieuwsbrief januari).  
We geven in zo'n geval waar mogelijk noodhulp, we zijn echter 
allang onze grenzen over gegaan wat betreft werkdruk... Elke 
dag verwachten we dat de dag gekomen is dat we echt zeggen: 
jammer maar helaas.  
 

Onmogelijk dilemma 
Bij deze (vooral) vrouwen met kinderen onderzoeken we de 
juridische mogelijkheden. We regelen medische zorg en als 
mogelijk tijdelijk opvang. Wij hebben contact met enkele 
particuliere opvangplekken. Die zijn echter maar voor (heel) 
tijdelijk. De vrouwen zullen straks zichzelf moeten zien te 
redden. Daarbij zitten wij, zij en de mensen die opvang bieden, 
vaak in een onmogelijk dilemma. Je wilt een baby niet de straat 
op sturen. Ook wil je iemand niet dwingen terug te gaan tegen 
diens wil. Maar tegelijk kun je niet eeuwig voor iemand zorgen, 
ook kan STIL slechts een beperkt aantal mensen tegelijk helpen 
en slechts enkelen voor beperkte tijd opvang bieden. Overleven 
in het zwarte circuit, zeker met kind, is erg moeilijk. Al met al 
lastige keuzes voor de vrouwen zelf, de opvangbieders en STIL. 
De kinderen hebben niet veel keus.  
 

 
 

Wereldmaaltijd in de Nicolaïkerk  
 

Donderdag kookten mensen uit Togo, Senegal, Ivoorkust en een 
Arabisch land voor een groep mensen in de Nicolaïkerk in 
Utrecht een wereldmaaltijd (zie foto). De bijeenkomst werd 
georganiseerd door de ZWO- commissie van kerken die zich 
bezig houden met zending en ontwikkelingswerk. 
Het was een gezellige avond met heerlijk eten, leuke ontmoe-
tingen en interessante informatie over Burkina Faso. Dit leverde 
de vluchtelingen en STIL meer bekendheid op, goede contacten 
en een donatie van ruim 60 euro. Hartelijk dank!  
 



Donateurs nog steeds  
zeer welkom bij STIL 
 

Op de lange termijn wordt het steeds 
lastiger om onze hoge uitgaven voor 
daklozen en humanitaire noden via 
fondswerving te bekostigen.  
De fondsen geven niet graag vele 
jaren achter elkaar voor structurele 
zaken. Vandaar dat we graag vaste 
donateurs willen.  
We besteden hun steun bijvoorbeeld 
aan eten, verzorgingsproducten, 
(daklozen)nachtopvang, medische 
hulp die niet vergoed wordt, juri-
dische uitgaven en noodzakelijke 
reiskosten van cliënten.   
Graag een bijdrage overmaken 
op:  NL44 ING B 000 7407021,  
Stichting Lauw-Recht, Utrecht 
Bankcode (BIC): INGBNL2A. 
–––––––––––––––––––––––––– 
Belastingaangifte nog niet in 
kunnen leveren? 
Uw/je gift is aftrekbaar omdat we 
aan de ANBI-voorwaarden voldoen. 
–––––––––––––––––––––––––– 
Heb je STIL gemachtigd tot 
automatische incasso? 
Het spijt ons jullie/u lastig te moeten 
vallen maar deze incasso blijkt dit 
jaar veel duurder te zijn dan eerder. 
Dus als het mogelijk is, wilt u/wil je 
dan de periodieke overschrijvingen 
bij uw/je eigen bank regelen?  
In 2014 willen we van deze incasso 
af, mogelijk al eerder.  
Vragen?: info@stil-utrecht.nl. 
–––––––––––––––––––––––––– 

Kennismaken met de 
burgemeester 
 
Utrechtse hulporganisaties werden 
afgelopen week uitgenodigd kennis 
te maken met de nieuwe 
burgemeester Jan van Zanen (VVD). 
Ze kregen ook voorlichting van 
gemeente-ambtenaren over het veilig 
doen van geboorte-aangifte en 
trouwen door mensen zonder 
verblijfsvergunning.  
Over aangifte doen bij de politie zijn 
nog geen afspraken gemaakt omdat 
eerst een 'pilot' in Amsterdam wordt 
afgewacht. Het gaat erom dat de 
organisaties wensen dat iemand die 
aangifte wil doen, niet zelf opgepakt 
wordt wegens het ontbreken van een 
verblijfsvergunning.  

 
Het zoontje van Koné bleef achter bij zijn moeder in Nederland 
Er loopt nog een procedure ‘verblijf bij kind’. Die mocht Koné 
niet in Nederland afwachten. 

Oproep: Steun Koné in Guinee 
 
De Utrechtse Noodopvang roept op steun te geven aan Ahmed 
Baba Koné die na een verblijf van 13 jaar in Nederland op 19 
februari jl. gedwongen is uitgezet naar Guinee.  
 
"Hij is daar ‘gedropt’ door de Nederlandse overheid met 
helemaal niets. De beloofde medicijnen bleken niet in zijn koffer 
te zitten. Ook heeft er geen medische overdracht plaatsgevon-
den met een oogarts aldaar. Hij verblijft nu tijdelijk bij een 
politieagent in huis, maar moet daar op korte termijn weg. Hij is 
al sinds 2001 weg uit Guinee en heeft er geen familie meer 
wonen", aldus de Utrechtse Noodopvang.  
De organisatie vraagt iedereen om voor één mei een donatie te 
storten zodat Koné kan eten en overleven in Guinee. Dit kan op 
rekening van de SNDVU (Noodopvang) in Utrecht, 
NL35ABNA0596404042, o.v.v. ‘Donatie Koné.  
Zie voor meer informatie en de volledige oproep: www.sndvu.nl/ 
 

Op RTV Utrecht is te zien dat de nieuwe Utrechtse burgemees-
ter (tevergeefs) in de weer is geweest om deze uitzetting tegen 
te houden. http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1157811/van-
zanen-kritisch-op-teeven-om-uitzetting-kone.html 
 

Kritiek op de artsen van de IND 
Zondagavond 30 maart zond KRO Brandpunt een reportage uit 
over het terugsturen van psychisch zieke uitgeprocedeerde 
asielzoekers. Een kritische kanttekening over BMA-artsen en de 
IND geeft weer hoe hun beslissingen vaak niet aansluiten bij de 
praktijk. Brandpunt schenkt o.a. aandacht aan ernstige mis-
standen in de asielprocedure en de situatie van Ahmed Baba 
Kone. Bekijk de uitzending alsnog via  
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1408019 
Met dank aan Lydia 
 
Let op: Per 1 april wijziging naam en website CVZ  
De instelling waar zorgverleners vergoeding en informatie 
kunnen vragen voor zorg aan onverzekerbare mensen zonder 
verblijfsvergunning heeft haar naam veranderd. Het is per 1 
april niet meer het CVZ maar Zorginstituut Nederland. De 
website heet nu: www.zorginstituutnederland.nl.  


