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Shenjun  en  twee  andere  STIL-‐cliënten  toch  kinderpardon  !  

Feest  in  Odijk  en  Utrecht!  
  
De  achtjarige  Shenjun,  die  STIL  al  kent  sinds  hij  als  baby  met  zijn  moeder  op  straat  is  gezet,  
kreeg  afgelopen  week  te  horen  dat  hij  in  Nederland  mag  blijven!  Ook  twee  andere  kinderen  
die  STIL  kent,  die  eerder  afgewezen  waren  voor  het  kinderpardon,  kregen  goed  nieuws.  In  
heel  Nederland  gaat  het  om  vijftig  gezinnen.  
  
Een  groep  andere  kinderen  wacht  nog  in  spanning  op  een  Raad  van  State-‐  uitspraak.  Ook  
heeft  staatssecretaris  Teeven  de  Kinderombudsman  laten  weten  dat  hij  nog  eens  zal  kijken  
naar  de  dossiers  van  degenen  die  nu  21  jaar  of  ouder  zijn  maar  die  evengoed  heel  lang  als  
kind  in  Nederland  woonden.  Vele  andere  kinderen  vallen  nog    buiten  de  boot,  zie  
www.defenceforchildren.nl.    

  
  

Waarom  nu  wel?  
  
Shenjun  en  de  andere  kinderen  
die  deze  week  goed  nieuws  
kregen,  zijn  allen  als  kind  of  baby  
uit  de  rijksopvang  gezet.  Ze  
hebben  zich  dus  niet  aan  het  
toezicht  onttrokken,  maar  werden  
de  straat  op  gestuurd.    
Toch  werden  ze  afgewezen  voor  
het  kinderpardon  omdat  ze  zich  
onttrokken  zouden  hebben  aan  
het  toezicht...    
Dit  is  nu  eindelijk  rechtgezet,  
mede  dankzij  de  lobby  van  diverse  
mensen,  organisaties  en  de  vele  
burgemeesters  die  zich  ingezet  
hebben  voor  'hun'  kinderen,  
waaronder  de  burgemeester  van  
Shenjun.    

Opa  Leo  bedankt!  
  
Op  de  foto  rechts  Shenjun  en  opa  Leo,  
die  hem  al  meer  dan  acht  jaar  als  
eigen  kleinkind  behandelt  en  opvangt,  
voorheen  samen  met  zijn  vrouw.    
  
Op  de  foto  daaronder  Shenjun  en  
burgemeester  Hans  Martijn  
Ostendorp  die  meer  dan  300  collega-‐  
burgemeesters  achter  de  actie  wist  te  
krijgen.  
    
Shenjun  was  vorige  week  ondermeer  op  
Hart  van  Nederland,  RTV  Utrecht,  RTL4  en  
NOS  te  zien.    
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/  
1228814/shenjun-‐8-‐mag-‐in-‐nederland-‐
blijven.html

  
  

Protest  tegen  opsluiting  kinderen  en  gezinnen    
Zaterdag  11  oktober  2014  om  14  uur  bij  Kamp  Zeist  
  
Een  kindvriendelijke  gevangenis  moet  het  worden:  Op  Kamp  Zeist  zullen  vanaf  2015  gezinnen  worden  opgesloten  die  
nu  in  gezinslocaties  verblijven  of  aangehouden  zijn  waarvan  men  denkt  dat  ze  misschien  zullen  onderduiken  omdat  ze  
bang  zijn  voor  uitzetting.    
  
Mee  protesteren?  
Verzamelen  om  14  uur  bij  Kamp  Zeist,  hoek  Kampweg  /Richelleweg  (bij  viaduct),  Soesterberg.  Neem  spandoeken  en  
spullen  mee  om  lawaai  en  muziek  te  maken!  Meer  info:    http://aagu.nl/2014/opsluiting-‐is-‐opsluiting.html

http://www.defence/
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/


	  
  

Eindelijk  weer  spreekuur  bij  STIL  
  
Deze  week,  donderdag  2  oktober,  start  STIL  eindelijk  
weer  haar  sociaal-‐  juridische  spreekuur,  eens  in  de  
twee  weken  van  9-‐13  uur,  Laan  van  Nieuw  Guinea  
143.  Kijk  op  de  website  naar  de  data  dat  het  
spreekuur  open  is,  www.stil-‐utrecht.nl.  
Dit  betekent  niet  direct  dat  STIL  heel  veel  nieuwe  
cliënten  kan  aannemen.  Door  het  vele  verloop  onder  
de  vrijwilligers  (velen  vonden  een  baan,  veel  nieuwe  
mensen  zijn  gevonden),  moeten  een  aantal  mensen  
nog  ingewerkt  worden.    
We  zitten  daarnaast  met  een  beperkt  aantal  
mogelijkheden  voor  opvang.    
Het  medisch  spreekuur  is  nog  steeds  elke  
woensdagochtend  van  9-‐11  uur  open.  
  
Nieuwe  vrijwilligers,  medewerkers  en  penning-‐
meester  van  harte  welkom!  Mensen  die  vertrokken  
zijn:  hartelijk  dank  voor  jullie  inzet  voor  STIL!      
  

Nieuwe  opvangplekken  welkom!  
Mensen  die  eerder  opvang  aanboden  aan  STIL  zijn  
niet  altijd  even  vaak  gebeld  doordat  we  spreekuur-‐

waren.  Toch  hopen  we  nog  steeds  op  jullie  te  kunnen  
rekenen  nu  het  spreekuur  weer  open  gaat.    
Nieuwe  opvangplekken  heten  we  van  harte  
welkom!  Zonder  jullie  steun  zouden  meer  mensen  
echt  op  straat  staan!    
  
We  kunnen  nog  steeds  langdurige  opvangplekken  
gebruiken,  voor  drie  maanden,  een  half  jaar  of  een  
jaar.  Meer  weten?  Mail  info@stil-‐utrecht.nl  

Markt  wordt  klein  feestje  
  
De  braderie  in  de  Laan  van  Nieuw  Guinea,  de  straat  
waar  het  kantoor  van  STIL  is,  voor  winkeliers  en  de  
buurt,  werd  14  september,  een  gezellig  feestje,  
vooral  rondom  de  kraam  van  STIL.    
  
Lekkere  hapjes,    dansende  mensen,  djembé  muziek  
en  vele  lachende  gezichten.  De  winkeliers  en  vele  
anderen  lieten  weten  dat  ze  het  heel  gezellig  
vonden  bij  ons.  De  buurman-‐kapper  gaf  een  flesje  
wijn.  Een  andere  kapper  van  de  Kanaalstraat  bood  
aan  onze  cliënten  gratis  te  willen  knippen.        
Behalve  Liberiaanse,  Armeense,  Somalische,  en  
Togolese  hapjes,  was  er  Marokkaanse  mint-‐thee  en  
verse  jus  d orange.  Kinderen    konden  balgooien  en  
snoep  winnen.  Ook  werden  zelfgemaakte  sjaals  en  
werd  kunst  van  dakloze  vluchtelingen  verkocht.  STIL  
had  de  kraam  met  het  Ubuntuhuis  samen.    
  
Zie  ook  de  foto  op  de  volgende  bladzijde.  
  
Tekort  aan  geld  voor  medische  en  juridische  hulp  

Oproep  voor  collecten  en  donaties  
  
Hoewel  STIL  dit  jaar  geen  verdubbeling  van  
kerkelijke  giften  krijgt  van  de  Stichting  
Rotterdam,  zoals  vorig  jaar   veel  kerken  uit  
Utrecht  en  omgeving  gaven  toen  een  donatie-‐,  
vragen  we  toch  opnieuw  de  steun  van  kerken.  
We  hebben  een  tekort  dit  jaar  voor  medische  
en  juridische  uitgaven,  reisgeld  en  medicatie.    
Ook  donaties  van  anderen  zijn  uiteraard  wel-‐
kom.  Indien  gewenst  kan  STIL  een  praatje  
komen  houden  met  vluchtelingen  en  daarbij  
ook  hapjes  en  thee  aanbieden.  
  

Donaties  voor  STIL  welkom  
Bijdragen  zijn  welkom  op:  
NL  44  INGB  000  740  7021  Stichting  Lauw-‐
Recht,  Utrecht  (BIC:  INGBNL2A)    
  

Let  op:    

STIL  wil  stoppen  met  incasso    
  
Sommige  mensen  hebben  via  de  folder  of  
website  STIL  gemachtigd  tot  automatische  
incasso  van  een  bedrag  elke  maand.  Dat  is  dit  
jaar  voor  ons  duurder  geworden,  we  willen  er  
daarom  1  januari  mee  stoppen.  
  
Dringende  vraag:    
Kunt  u/  kun  je  zelf  deze  afboeking  bij  uw/je  
eigen  bank  regelen?    
Mail  voor  vragen:  info@stil-‐utrecht.nl,  t.a.v.  
Margreet.  Dank!

mailto:info@stil-utrecht.nl
mailto:info@stil-utrecht.nl


Nieuws  van  de  Straat  
  
De  afgelopen  maanden  heeft  STIL  zoveel  mogelijk  haar  deur  dicht  gehouden  
voor  nieuwe  mensen  om  zo  goed  mogelijk  de  al  bekende  mensen  te  kunnen  
helpen.  Dit  vonden  we  een  erg  moeilijke  keus  maar  moesten  we  doen  om  
voldoende  kwalitatieve  hulp  aan  onze  cliënten  te  kunnen  blijven  geven.  Ook  om  
het  hoofd  te  kunnen  bieden  aan  de  vele  crisissituaties  tussendoor.    
  
Nieuwe  daklozen      
Wel  probeerden  we  waar  mogelijk  nieuwe  dakloze  vluchtelingen  bonnen  voor  
eten  te  geven,  verwijsadressen  voor  eten  en  juridische  hulp  en  uiteraard  gaven  
we  iedereen  medische  hulp.  We  verstrekten  ook  de  nodige  drogistproducten.  
  
Echt  op  straat  
Sinds  de  daklozenopvang  Toevlucht  per  1  juli  door  de  gemeente  Utrecht  is  
overgenomen,  wat  uiteraard  enerzijds  erg  positief  is,  kunnen  we  helaas  geen  
nieuwe  daklozen  meer  doorverwijzen.  Dit  betekent  dat  we  echt  mensen  de  
straat  op  sturen  die  nergens  anders  terecht  kunnen.  We  schatten  dat  dit  de  
afgelopen  drie  maanden  dertig  mensen  zijn  geweest  (bij  alle  Utrechtse  
organisaties  samen)  die  nergens  terecht  konden.    
  
Huilen  
Zo  stond  op  een  zaterdag  een  Ethiopische  man  voor  onze  deur  te  huilen.  Hij  zei:  

  laat  toch  geen  medemens  op  straat?   Ik  zei:   Ik  weet  geen  oplossing .  Ook  
andere  mensen  zaten  wanhopig  in  ons  kantoor.  Sommigen  werden  al  bij  de  
deur  weggestuurd  (wel  met  de  nodige  info),  dat  leek  vrij  harteloos  maar  kostte  
ons  minder  tijd,  tijd  die  we  graag  aan  ons  dagelijks  werk  wilden  besteden.    
  
Dossiers  onderzocht  
Een  voordeel     is  dat  van  de  
mensen  die  door  de  cliëntenstop  van  STIL  niet  eerder  juridische  hulp  kregen  
(afgezien  van  zelfstandig  bezoek  aan  een  advocaat),  de  dossiers  nu  door  
VluchtelingenWerk  gecheckt  zijn  of  nog  worden.  Zo  kregen  enkele  mensen  
alsnog  toegang  tot  de  reguliere  daklozenopvang  en  enkele  mensen  via  die  weg  
Noodopvang  of  andere  opvang.      
  

Weerdsingel    
De  Weerdsingel  is  een  
plek  waar  de  mensen  
zonder  
verblijfsvergunning  
slapen  die  voorheen  
nog  toegang  tot  de  
Sleep  Inn  (reguliere  
daklozenopvang  in  
Utrecht)  hadden,  de  
kwetsbaren  en  zieken.  
Op  dit  moment  zijn  
daar  bedden  leeg.  
Daarom  is  het  wel  
schrijnend  dat  we  geen  
mensen  meer  mogen  
doorsturen  die  geen  

krijgen.  Enerzijds  
hebben  we  een  limiet  

in  menskracht  als  het  om  sociaal-‐  juridische  begeleiding  gaat,  anderzijds  kunnen  
mensen  soms  geen  procedure  meer  aanspannen  maar  zouden  in  onze  ogen  nog  
wel  om  humanitaire  redenen  opvang  moeten  krijgen.    

Eerst  op  straat,  nu  
verblijfsvergunning  
	  
In  de  winkel  kwam  ik  A  tegen,  hij  
kwam  twee  jaar  geleden  psychisch  
in  de  war  bij  STIL  aankloppen.  Hij  
zat  toen  zonder  medicatie  en  
behandelaars.  Met  hulp  van  de  
crisisdienst  van  Altrecht  werd  hij  
weer  stabiel.    
Hij  kreeg  tijdelijk  uitstel  van  
vertrek  op  medische  gronden  en  
opvang  in  een  Asielzoekerscen-‐
trum.  Nu  vertelde  hij  dat  hij  pas  
een  verblijfsstatus  heeft  gekregen  
voor  vijf  jaar.  Hij  is  erg  blij.    

van  mijn  
vrienden  krijgen  geen  verblijfsver-‐
gunning.  Ze  zijn  vaak  al  lang  hier  

  
  
De  volgende  dag  op  het  
stadsstrand  kwam  ik  D.  tegen,  ze  
woont  in  AZC  Utrecht.  Ze  vertelde  
dat  haar  vriendin  N.  net  asiel  heeft  
gekregen.  Ze  woont  met  haar  
kindje  in  een  AZC.  Eerder  sliep  ze  
bij  de  Sleep  Inn.  Gefeliciteerd!    
  
Toevlucht  nog  open  
De  door  de  Utrechtse  kerken  
opgezette  nachtopvang  voor  
buitenslapers  zonder  papieren,  
Toevlucht,  sinds  1  juli  door  de  
gemeente  Utrecht  gefinancierd,  
heeft  haar  sluiting  uit  weten  te  
stellen  tot  1  november.  
  
Weer  winteropvang?  
Mogelijk  gaat  Toevlucht  in  
november  weer  over  tot  de  
opvang  van   nieuwe   dakloze  
vluchtelingen  om  ook  hen  weer  de  
winter  door  te  helpen.  Op  dit  
moment  kunnen  nieuwe  daklozen  
er  niet  terecht.    
Naar  verwachting  is  dan  weer  
opvang  nodig  voor  tien  tot  dertig  
mensen  zoals  in  de  oude  
Toevlucht.    
Toevlucht  hoopt  dat  dit  niet  nodig  
is  en  dat  er  snel  een  landelijke  
oplossing  komt.  Dit  omdat  het  
Europees  Comité  voor  Sociale  
Rechten  stelt  dat  Nederland  
opvang  dient  te  bieden.    
  
Zie  eerdere  nieuwsbrieven.    



Meer  cliëntennieuws  STIL  
  
Na  18  jaar  eindelijk  zicht  op  een  toekomst  
  
A.  en  B.  (18  en  16  jaar  oud)  zijn  allebei  in  Nederland  
geboren.  Hun  ouders  zijn  al  sinds  de  jaren  tachtig  in  
Nederland,  zonder  verblijfsvergunning.  Hun  vader  is  
stateloos.  Eerdere  aanvragen  voor  een  verblijfsver-‐
gunning  werden  afgewezen.  De  onzekere  situatie  
leidde  tot  veel  spanningen  in  het  gezin  waardoor  de  
kinderen  onder  toezicht  werden  gesteld  door  Bureau  
Jeugdzorg.  Sindsdien  kregen  zij  tijdelijk  verblijfsrecht.  
A.  werd  echter  18  jaar  en  daarmee  hield  de  onder-‐
toezichtstelling  op.    
Bij  de  IND  werd  een  aanvraag  voor  voortgezet  verblijf  
ingediend.  Deze  is  toegewezen.  A.  heeft  nu  verblijfs-‐
recht  voor  vijf  jaar.  Na  vijf  jaar  kan  hij  de  Nederlandse  
nationaliteit  aanvragen.  Hij  kan  nu  eindelijk  echt  gaan  
bedenken  welke  studie  of  wat  voor  werk  hij  wil  gaan  
doen  of  misschien  zelfs  naar  andere  landen  reizen.  Er  is  
nu  ook  wat  meer  hoop  op  een  verblijfsvergunning  in  de  
toekomst  voor  zijn  zusje  en  ouders.  
  
IND  wijst  herhaalde  asielaanvraag  van  gezin    
weer  af  ondanks  risico  bij  terugkeer  
    
Een  familie  met  kinderen  van  14  en  16  jaar,  die  met  
intensieve  hulp  van  STIL  opnieuw  een  asielaanvraag  
ingediend  had,  krijgt  vooralsnog  geen  verblijfsver-‐
gunning.  In  hun  land  van  herkomst  worden  zij  nog  
steeds  met  de  dood  bedreigd  door  invloedrijke  
personen,  nadat  vader  en  andere  familieleden  voor  
hun  vlucht  al  mishandeld  en  bedreigd  zijn.    
  
De  familie  had  veel  nieuwe  bewijsstukken  en  ook  een  
deskundigenrapport  waarmee  ze  de  dreiging  en  de  
oneerlijke  rechtsgang  en  corruptie  in  hun  land  konden  
aantonen.  De  IND  vond  dit  geen   nieuwe  feiten   en  
heeft  daarom  niet  inhoudelijk  naar  de  stukken  
gekeken.  De  schending  van  hun  mensenrechten  bij  
terugkeer  is  daarom  niet  beoordeeld.  Het  gezin  loopt  
nu  risico  op  uitzetting.    
Gelukkig  heeft  de  familie  een  aardig  zelfredzaam  leven  
en  een  geweldig  netwerk  opgebouwd,  dat  hen  kan  
blijven  ondersteunen  met  huisvesting,  in  deze  onzekere  
tijd.  Hun  advocaat  gaat  in  beroep  en  gaat  wellicht,  
mocht  het  nodig  zijn,  door  met  procederen  over  deze  
zaak  tot  aan  het  Europese  Hof.      

STIL  zoekt  bestuursleden,  vrijwilligers  voor  
het  medisch  spreekuur  en  baliemedewerkers    
STIL  zoekt  een  secretaris  en  een  algemeen  bestuurslid.    
Ook  zoeken  we  baliemedewerkers    om  mensen  te  
ontvangen,  afspraken  te  maken,  koffie  en  thee  te  
geven  en  de  telefoon  aan  te  nemen.    
Voor  het  medisch  spreekuur  op  woensdagochtend  
zoeken  we  ook  mensen,  van  9-‐11  uur,  met  een  uitloop  
tot  12  uur.      
Interesse?  Mail  dan:  info@stil-‐utrecht.nl  

Donaties  voor  medicatie  
STIL  en  andere  organisaties  in  Utrecht  kregen  deze  
zomer  samen  5000  euro  van  de  gemeente  Utrecht  om  
de  eigen  bijdragen  voor  medicatie  het  komende  half  
jaar  te  betalen  voor  onze  cliënten.  Ook  kregen  we  van  
de  Diaconie  En  Marturia  1200  euro!  Hartelijk  dank!    
We  hebben  nog  wel  een  tekort  van  naar  verwachting  
2036  euro.  Daarvoor  zijn  nog  donaties  welkom!  
	  

	  
Expositie  Vluchtelingen  in  Kopi  Susu  
  
Nog  tot  eind  oktober  is  er  in  Kopi  Susu,  café  op  de  
Kanaalstraat,  hoek  JP  Coenstraat,  een  expositie  van  
schilderijen  van  dakloze  vluchtelingen  te  zien.    
	  
Rijksoverheid  botst  weer  met  Utrecht:  
Onuitzetbare  Somaliër  op  straat  gezet  
    
Burgemeester  Jan  van  Zanen  van  Utrecht  (VVD)  is  boos  
op  zijn  partijgenoot  Fred  Teeven  omdat  er  vorige  week  
woensdag  een  Somalische  asielzoeker  op  straat  is  gezet  
vanuit  het  asielzoekerscentrum  (AZC)  in  Utrecht,  buiten  
zijn  medeweten.    
Utrecht  voert  al  jaren  het  beleid  dat  geen  mensen  op  
straat  worden  gezet  vanuit  het  AZC.  Wel  kunnen  ze  het  
land  uitgezet  worden  vanuit  dit  centrum.  Utrecht  vindt  
het  echter  geen  oplossing  om  mensen  die  niet  kunnen  
vertrekken  de  straat  op  te  sturen.    
De  regering  denkt  daar  echter  anders  over  en  de  
vreemdelingenpolitie,  waar  de  burgemeester  niets  over  
te  zeggen  heeft,  kreeg  afgelopen  week  opdracht  een  
einde  te  maken  aan  dit  Utrechtse  eigenwijze  beleid  en  
deze  man  op  straat  te  zetten.    
Geruchten  gaan  dat  de  vreemdelingenpolitie  de  
komende  tijd  nog  meer  mensen  uit  het  AZC  de  straat  
op  zal  sturen.  
  
Papieren  jaarverslag  van  STIL  
Mensen  die  het  papieren  Jaarverslag  van  STIL  over  ons  
werk  in  2013  hebben  opgevraagd,  zullen  dit  nog  
opgestuurd  krijgen  in  oktober!  Door  vakantie  en  
menskrachttekorten  is  dit  even  opgeschoven.    
Dat  was  ook  de  reden  dat  de  nieuwsbrief  in  de  zomer  
niet  uitkwam.  Excuses  daarvoor!  


