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Van	  de	  Straat	  	  
	  

Opvang	  voor	  zieke	  vrouw	  
Een	  West-‐Afrikaanse	  vrouw	  kwam	  op	  STIL	  voor	  hulp.	  Ze	  
bleek	  kort	  geleden	  aan	  haar	  baarmoeder	  geopereerd	  te	  zijn	  
en	  had	  pijn.	  Doordat	  ze	  vanuit	  een	  asielzoekerscentrum	  op	  
straat	  gezet	  was,	  had	  ze	  geen	  nacontrole	  meer	  gekregen,	  
het	  ziekenhuis	  had	  geweigerd	  haar	  te	  helpen	  omdat	  ze	  geen	  
verzekering	  meer	  had	  en	  haar	  medicijnen	  waren	  op.	  	  
Op	  het	  medisch	  spreekuur	  van	  STIL	  kon	  ze	  hiermee	  gelukkig	  
geholpen	  worden.	  Een	  dag	  later	  kon	  op	  het	  sociaal-‐	  juridisch	  
spreekuur	  een	  slaapplek	  in	  de	  daklozenopvang	  geregeld	  
worden.	  Intussen	  worden	  haar	  juridische	  mogelijkheden	  
onderzocht.	  	  
	  
Bezoek	  STIL	  aan	  daklozenopvang	  
STIL	  bracht	  samen	  met	  een	  vluchteling	  zonder	  verblijfs-‐
vergunning	  die	  in	  de	  nachtopvang	  de	  Weerdsingel	  in	  Utrecht	  
slaapt,	  in	  oktober	  een	  bezoek	  aan	  deze	  opvang.	  Dit	  om	  de	  
vrijwilligers	  daar	  uitleg	  te	  geven	  over	  het	  werk	  van	  STIL	  en	  
de	  problemen	  van	  de	  doelgroep.	  Bij	  deze	  opvang	  slapen	  
rond	  de	  vijftien	  vrouwen	  en	  mannen	  zonder	  papieren.	  
	  
H.	  vertelde	  de	  vrijwilligers	  hoe	  hij	  in	  deze	  situatie	  terecht	  is	  
gekomen.	  Waarom	  hij	  moest	  vluchten,	  hoe	  hij	  in	  Nederland	  
terecht	  kwam,	  asiel	  vroeg	  en	  werd	  afgewezen.	  Nadat	  hij	  
begreep	  dat	  alles	  in	  de	  asielprocedure	  draait	  om	  bewijs	  
bewijs	  bewijs,	  probeerde	  hij	  uit	  zijn	  land	  van	  herkomst	  
bewijzen	  te	  verkrijgen.	  	  
Hij	  kon	  enkele	  stukken	  hierheen	  halen	  en	  deed	  een	  nieuw	  
asielverzoek.	  Helaas	  staat	  op	  een	  van	  de	  officiële	  
documenten	  niet	  zijn	  geboortenaam	  maar	  zijn	  doopnaam.	  
Voor	  de	  IND	  reden	  het	  document	  als	  vals	  te	  bestempelen.	  	  
	  
Zelfmoordpoging	  
Hij	  werd	  opnieuw	  afgewezen	  en	  bedreigd	  met	  uitzetting.	  	  
Dit	  maakte	  hem	  zo	  wanhopig	  dat	  hij	  een	  riem	  pakte	  en	  om	  
zijn	  nek	  deed…	  Hij	  wilde	  een	  eind	  aan	  zijn	  leven	  maken.	  	  
Dit	  lukte	  niet.	  Hij	  werd	  vervolgens	  opgesloten	  in	  
vreemdelingenbewaring.	  Vanwege	  de	  zelfmoordpoging	  
werd	  hij	  in	  de	  isoleercel	  gezet.	  Hij	  at	  daar	  twee	  weken	  niet.	  
Na	  vijf	  weken	  werd	  hij	  vrijgelaten	  en	  de	  straat	  op	  gestuurd.	  	  
Hij	  kon	  geen	  kant	  op.	  Hij	  kreeg	  onderdak	  bij	  Toevlucht,	  de	  
kerkelijke	  nachtopvang	  en	  later	  bij	  de	  Weerdsingel.	  
Hij	  is	  de	  meeste	  tijd	  depressief	  en	  wanhopig.	  Omdat	  hij	  al	  al	  
het	  mogelijke	  heeft	  geprobeerd,	  weet	  hij	  niet	  meer	  wat	  te	  
doen.	  Zijn	  dossier	  wordt	  nu	  door	  VluchtelingenWerk	  Utrecht	  
bekeken.	  Mogelijk	  dat	  die	  organisatie	  nog	  juridische	  kansen	  
ziet.	  	  

Gemeente	  Utrecht	  betaalt	  	  
eigen	  bijdrage	  medicatie	  
	  
De	  gemeente	  Utrecht	  betaalt	  volgend	  jaar	  de	  eigen	  
bijdrage	  die	  mensen	  zonder	  verblijfsvergunning	  voor	  hun	  
medicijnen	  moeten	  betalen.	  Het	  gaat	  om	  kwetsbare	  
mensen	  die	  dat	  zelf	  niet	  kunnen	  betalen.	  Dit	  liet	  
wethouder	  Jongerius	  deze	  week	  weten.	  	  
	  
Sinds	  1	  januari	  moeten	  vluchtelingen	  en	  migranten	  zonder	  
papieren	  per	  recept	  en	  per	  medicijn	  vijf	  euro	  betalen,	  terwijl	  
ze	  geen	  (recht	  op)	  werk	  of	  bijstand	  hebben.	  Zonder	  
medicatie	  kunnen	  levensbedreigende	  situaties	  ontstaan.	  Dit	  
is	  reden	  dat	  hulporganisaties	  overal	  in	  het	  land	  de	  bijdrage	  
betalen	  voor	  deze	  mensen.	  Het	  gaat	  bijvoorbeeld	  om	  
diabetes,	  hart	  en	  vaatziekten	  en	  medicatie	  tegen	  angst	  en	  
psychosen.	  	  

STIL	  poogt	  dit	  
samen	  met	  
collega’s	  in	  het	  
land	  bij	  de	  lan-‐
delijke	  politiek	  
aan	  te	  kaarten,	  
tot	  nu	  toe	  
tevergeefs.	  
Vorig	  jaar	  
besloten	  acht	  	  
gemeenten	  om	  

bij	  te	  springen.	  In	  Utrecht	  gaat	  het	  in	  2015	  naar	  schatting	  
om	  ruim	  13.000	  euro.	  	  
	  
Ziekenhuis	  stuurt	  zwangere	  vrouw	  weg	  
omdat	  ze	  niet	  kan	  betalen	  
	  
Een	  negentienjarige	  vrouw	  was	  hoogzwanger	  en	  moest	  naar	  
de	  gynaecoloog	  in	  het	  ziekenhuis	  omdat	  er	  iets	  mis	  was.	  Bij	  
aankomst	  in	  het	  ziekenhuis	  werd	  haar	  gezegd	  dat	  ze	  vooraf	  
moest	  betalen	  omdat	  ze	  geen	  verzekering	  had.	  Omdat	  ze	  
niet	  kon	  betalen,	  werd	  ze	  niet	  geholpen	  maar	  is	  ze	  
weggestuurd.	  	  
Men	  geloofde	  niet	  dat	  ze	  via	  STIL	  kwam	  omdat	  ze	  ‘uit	  een	  
Europees	  land’	  kwam.	  Door	  bemiddeling	  van	  STIL	  is	  ze	  later	  
toch	  geholpen.	  Ze	  komt	  uit	  een	  land	  van	  buiten	  de	  EU.	  
	  
Donaties	  voor	  STIL	  welkom	  
Bijdragen	  kunnen	  gestort	  worden	  op	  bankrekeningnr	  
NL	  44	  INGB	  000	  740	  7021	  Stichting	  Lauw-‐Recht,	  
Utrecht	  (BIC:	  INGBNL2A)	  	  



Weer	  Spreekuur	  bij	  STIL:	  
Vier	  mensen	  opvang,	  vijftien	  op	  straat	  
	  
In	  oktober	  draaide	  STIL	  weer	  een	  sociaal-‐	  juridisch	  spreekuur	  
op	  donderdag,	  een	  keer	  in	  de	  twee	  weken.	  Die	  maand	  
kwamen	  dertig	  mensen	  op	  het	  spreekuur,	  achttien	  mensen	  
vroegen	  om	  opvang,	  de	  meesten	  waren	  na	  afwijzing	  van	  hun	  
asielverzoek	  op	  straat	  beland.	  De	  telefonische	  opvang-‐
verzoeken	  zijn	  niet	  meegeteld.	  	  
Drie	  mensen	  konden	  naar	  daklozenopvang	  de	  Weerdsingel	  
verwezen	  worden	  voor	  een	  slaapplek.	  Zij	  werden	  tweede-‐
lijns-‐cliënt	  bij	  STIL.	  Dat	  houdt	  in	  dat	  we	  hen	  intensieve	  
sociaal-‐	  juridische	  begeleiding	  beiden.	  Een	  persoon	  kon	  
direct	  terecht	  bij	  de	  Utrechtse	  Noodopvang.	  Vijftien	  mensen	  
moesten	  we	  de	  straat	  op	  sturen,	  waaronder	  een	  persoon	  
met	  ernstige	  psychische	  klachten.	  	  
We	  kunnen	  niet	  iedereen	  als	  tweede-‐lijns-‐cliënt	  aannemen	  
wegens	  beperkte	  menskracht	  en	  omdat	  we	  soms	  niets	  
kunnen	  doen.	  Wel	  krijgt	  iedereen	  medische	  hulp	  en	  bonnen	  
voor	  eten.	  Spreekuurtijden:	  Zie	  www.stil-‐utrecht.nl	  
	  
Telefoontje	  naar	  STIL…	  
X.	  woont	  al	  13	  jaar	  in	  NL,	  is	  vluchteling	  uit	  Sierra	  Leone,	  had	  
jarenlang	  een	  status	  maar	  raakte	  die	  kwijt,	  evenals	  zijn	  
woning.	  Hij	  had	  een	  logeerplek	  tot	  gisteren	  (dit	  was	  zomaar	  
een	  dag	  in	  oktober,	  red.).	  Hij	  staat	  nu	  op	  straat.	  Vanaf	  het	  
station	  belt	  hij	  naar	  STIL.	  	  
X.	  is	  al	  acht	  jaar	  onder	  behandeling	  van	  een	  gespecialiseerd	  
traumacentrum.	  Hij	  blijft	  daar	  nog	  onder	  behandeling	  en	  
krijgt	  medicatie.	  Hij	  heeft	  echter	  geen	  inkomen	  of	  eten.	  
Degene	  die	  hem	  onderdak	  bood	  durft	  dat	  niet	  meer	  omdat	  
hij	  bang	  is	  voor	  de	  gevolgen	  als	  je	  iemand	  in	  huis	  hebt,	  
zonder	  papieren.	  	  
Enkele	  dagen	  later	  komt	  hij	  op	  het	  spreekuur	  van	  STIL.	  Hij	  
krijgt	  tijdelijk	  onderdak	  bij	  de	  daklozenopvang.	  STIL	  
onderzoekt	  of	  hij	  juridische	  mogelijkheden	  heeft.	  
	  

Dringende	  oproep	  
Opvang	  voor	  gezin	  nodig	  	  
Voor	  een	  Armeens	  gezin	  met	  twee	  jonge	  kinderen,	  van	  
anderhalf	  en	  vier	  jaar,	  zoekt	  STIL	  opvang	  vanaf	  (uiterlijk)	  6	  
december.	  Ze	  spreken	  een	  klein	  beetje	  Nederlands.	  STIL	  
onderzoekt	  hun	  juridische	  mogelijkheden.	  Vooral	  voor	  de	  
kinderen	  is	  een	  veilige	  stabiele	  plek	  van	  groot	  belang,	  bij	  
voorkeur	  in	  Utrecht	  en	  omgeving,	  bij	  voorkeur	  voor	  
minstens	  drie	  maanden.	  	  
	  
Interesse?	  Mail:	  info@stil-‐utrecht.nl,	  t.a.v.	  Margreet.	  	  

	  
Nieuwe	  opvangplekken	  
Begin	  oktober	  kreeg	  STIL	  een	  aanbod	  voor	  ‘enkele	  weken	  
crisisopvang’,	  in	  een	  woning	  in	  Utrecht.	  De	  eigenaar	  had	  een	  
kamer	  vrij,	  een	  andere	  kamer	  verhuurt	  hij.	  Daar	  zijn	  we	  erg	  
blij	  mee!	  	  
Ook	  is	  kort	  geleden	  via	  een	  kerk	  een	  gezin	  in	  een	  woning	  
ondergebracht	  waarvan	  de	  eigenaren	  geëmigreerd	  zijn	  en	  
die	  nog	  enkele	  maanden	  de	  woning	  kunnen	  aanbieden.	  	  
Hartelijk	  dank	  allemaal!	  	  
	  

Toevlucht	  blijft	  open!	  
	  
De	  gemeente	  Utrecht	  maakte	  deze	  week	  bekend	  dat	  de	  
nachtopvang	  voor	  dakloze	  mannen	  onder	  verblijfsvergun-‐
ning,	  Toevlucht,	  nog	  gesteund	  blijft	  door	  de	  gemeente	  en	  
dus	  nog	  open	  blijft	  tot	  1	  juli.	  	  
De	  gemeente	  hoopt	  dat	  er	  intussen	  een	  oplossing	  van	  het	  
rijk	  komt	  voor	  dakloze	  ongedocumenteerden	  vanwege	  de	  
uitspraak	  van	  een	  Europees	  mensenrechtencomité	  (zie	  
elders	  in	  de	  nieuwsbrief).	  	  
Op	  dit	  moment	  slaapt	  nog	  een	  tiental	  mannen	  zonder	  
papieren	  in	  deze	  opvang.	  Het	  is	  niet	  bekend	  of	  er	  ook	  weer	  
nieuwe	  daklozen	  heen	  verwezen	  kunnen	  worden.	  	  
De	  kerken	  startten	  Toevlucht	  eind	  vorig	  jaar	  om	  dakloze	  
vluchtelingen	  en	  andere	  mensen	  zonder	  papieren	  de	  winter	  
door	  te	  helpen.	  Zie	  facebook	  Toevlucht.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Protestactie	  tegen	  eerdere	  dreigende	  sluiting	  Toevlucht	  	  
	  

Steun	  voor	  STIL	  
Donaties	  van	  bruidspaar,	  particulieren	  en	  kerken	  
Een	  stel	  dat	  in	  oktober	  met	  elkaar	  in	  het	  huwelijk	  trad	  hield	  
in	  de	  kerk	  een	  collecte	  voor	  STIL.	  Dit	  leverde	  bijna	  250	  euro	  
op.	  Een	  particulier	  maakte	  ons	  in	  oktober	  blij	  met	  een	  gift	  
van	  500	  euro.	  Een	  andere	  particulier	  gaf	  tot	  nu	  toe	  dit	  jaar	  al	  
1600	  euro	  in	  kleine	  bedragen.	  	  
Dit	  jaar	  geeft	  OMDUW	  opnieuw	  steun	  aan	  STIL	  voor	  
individuele	  noden.	  We	  krijgen	  daarvoor	  duizend	  euro.	  	  
De	  organisatie	  Cordaid	  verandert	  haar	  beleid	  en	  zal	  STIL	  in	  
de	  toekomst	  niet	  meer	  kunnen	  steunen.	  Voorheen	  gaf	  ze	  
regelmatig	  geld	  voor	  humanitaire	  projecten.	  Wel	  kon	  STIL	  
onverwacht	  nog	  aanspraak	  maken	  op	  een	  bedrag	  van	  4000	  
euro	  voor	  hulp	  aan	  dakloze	  vluchtelingen	  dit	  jaar.	  	  
De	  Nieuwe	  Kerk	  en	  Tuindorpkerk	  geven	  dit	  jaar,	  evenals	  
vorig	  jaar,	  samen	  weer	  2000	  euro	  voor	  humanitaire	  hulp.	  De	  
Jacobikerk	  gaf	  eveneens	  dit	  jaar	  opnieuw	  2000	  euro.	  De	  
hervormde	  diaconie	  Hoogland	  uit	  Amerfsoort	  gaf	  500	  euro.	  	  
Onze	  hartelijke	  dank	  voor	  deze	  onmisbare	  steun	  !	  	  
	  

Let	  op:	  STIL	  stopt	  met	  incasso	  	  
Heeft	  u	  of	  heb	  jij	  STIL	  gemachtigd	  tot	  automatische	  
incasso	  van	  een	  vast	  bedrag	  elke	  maand?	  Dit	  is	  voor	  
ons	  dit	  jaar	  duurder	  geworden,	  daarom	  stopt	  STIL	  hier	  
1	  januari	  mee.	  Dringend	  verzoek:	  Kunt	  u/	  kun	  je	  deze	  
afboeking	  bij	  uw/je	  eigen	  bank	  regelen?	  Meld	  het	  
daarna	  even	  bij	  ons!	  Hartelijk	  dank!	  
Vragen?	  Mail	  info@stil-‐utrecht.nl,	  t.a.v.	  Margreet.	  	  



Wel	  of	  geen	  uitzettingen	  naar	  
landen	  waar	  Ebola	  voorkomt?	  
	  
STIL	  kent	  53	  mensen	  die	  uit	  landen	  komen	  waar	  Ebola	  
heerst,	  waarvan	  tien	  mensen	  intensieve	  sociaal-‐	  juridische	  
begeleiding	  krijgen.	  Vorige	  week	  liet	  een	  advocaat	  waar	  we	  
mee	  samenwerken	  weten	  dat	  ze	  uitstel	  van	  vertrek	  heeft	  
weten	  te	  verkrijgen	  voor	  een	  van	  haar	  cliënten.	  Ze	  raadt	  ons	  
aan	  dit	  ook	  te	  vragen	  voor	  onze	  cliënten	  uit	  Liberia,	  Sierra	  
Leone	  en	  Guinee.	  	  
Een	  dag	  later	  meldde	  staatssecretaris	  Teeven	  dat	  hij	  gewoon	  
door	  wil	  gaan	  met	  het	  uitzetten	  van	  afgewezen	  asielzoekers	  
naar	  de	  genoemde	  landen.	  De	  oppositie	  vroeg	  tijdelijk	  geen	  
mensen	  daarnaartoe	  uit	  te	  zetten.	  	  	  	  	  	  
Teeven	  zegt	  dat	  Nederland	  wel	  'uiterst	  terughoudend'	  is	  bij	  
uitzetting	  als	  de	  betrokkene	  medische	  zorg	  nodig	  heeft.	  Dan	  
is	  tijdelijk	  uitstel	  van	  uitzetting	  mogelijk	  omdat	  de	  druk	  op	  
het	  zorgstelsel	  in	  de	  ebolagebieden	  erg	  groot	  is.	  	  
D66-‐Kamerlid	  Gerard	  Schouw	  vindt	  het	  hypocriet	  dat	  
mensen	  in	  Nederland	  een	  negatief	  reisadvies	  krijgen	  voor	  
deze	  landen,	  maar	  uitgeprocedeerde	  asielzoekers	  wel	  
worden	  teruggestuurd.	  België	  heeft	  wel	  een	  tijdelijke	  
uitzetstop.	  
Rechtbanken	  oordeelden	  afgelopen	  tijd	  wisselend	  over	  het	  
al	  dan	  niet	  mogen	  uitzetten	  naar	  deze	  landen.	  Het	  Europees	  
Hof	  stelde	  dat	  uitzetting	  van	  een	  Liberiaan	  wel	  mocht.	  	  
Veel	  (ex-‐)cliënten	  van	  STIL	  maken	  zich	  zorgen	  over	  
achtergebleven	  familieleden.	  
	  	  

	  
Protest	  tegen	  kindergevangenis	  	  
	  
Zaterdag	  11	  oktober	  demonstreerden	  in	  de	  stromende	  
regen	  ruim	  vijftig	  mensen,	  waaronder	  vrijwilligers,	  cliënten	  
en	  bekenden	  van	  STIL	  en	  het	  Ubuntuhuis,	  tegen	  de	  
gevangenis	  voor	  gezinnen	  en	  kinderen	  op	  Kamp	  Zeist.	  	  
Hier	  werd	  1	  oktober	  een	  ‘kindvriendelijk’	  gevangenisterrein	  	  
geopend	  voor	  alleenstaande	  minderjarigen	  en	  gezinnen.	  
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-‐
kindvriendelijke-‐gezinsvoorziening-‐geopend.html	  
	  
Zie	  ook	  facebook	  Wake	  Kamp	  Zeist	  en	  www.AAGU.nl	  voor	  
meer	  informatie,	  o.a.	  over	  wakes	  en	  acties.	  	  
	  

Wakes	  detentiecentra	  Rotterdam	  en	  Zeist	  
Elke	  1e	  zondag	  van	  de	  maand	  19-‐20	  uur	  is	  er	  een	  wake	  
bij	  detentiecentrum	  Rotterdam.	  Portelabaan	  7.	  	  
	  

Bij	  kamp	  Zeist	  is	  er	  ook	  elke	  1e	  zondag	  van	  de	  maand	  
een	  wake.	  Om	  16.30,	  Richelleweg	  13,	  Soesterberg	  

Nieuwe	  coördinator	  verkiest	  STIL	  boven	  goedbetaalde	  baan:	  

‘Ik	  heb	  besloten	  mijn	  hart	  te	  volgen’	  
	  
“’Een	  vriendin	  vroeg	  pas	  wat	  mijn	  ideale	  baan	  zou	  zijn.	  Ik	  
antwoordde	  dat	  ik	  graag	  bij	  STIL	  een	  functie	  zou	  willen	  
waarin	  ik	  organisatorisch	  iets	  kan	  betekenen”,	  vertelt	  
Gemma	  Sliedrecht.	  Toevallig	  kwam	  er	  even	  later	  een	  
vacature	  vrij	  bij	  STIL	  voor	  een	  coördinator.	  Gemma	  
reageerde	  en	  kreeg	  de	  baan.	  Ze	  werkt	  twee	  dagen	  vrijwillig	  
en	  start	  1	  januari	  betaald.	  	  

“Ik	  vind	  dat	  ieder	  mens	  
op	  deze	  aarde	  recht	  heeft	  
om	  deel	  uit	  te	  maken	  van	  
de	  welvaart	  die	  we	  
kennen	  in	  deze	  wereld.	  
Dat	  iedereen	  recht	  heeft	  
op	  vrijheden,	  een	  eigen	  
mening	  en	  te	  mogen	  
bestaan.	  Hoe	  wij	  daar	  in	  
onze	  maatschappij	  mee	  
omgaan	  vind	  ik	  heel	  
vervelend”.	  	  
Gemma	  heeft	  zich	  altijd	  al	  
betrokken	  gevoeld	  bij	  	  
vreemdelingenbeleid	  en	  

mensenrechten.	  “Op	  een	  gegeven	  moment	  vond	  ik	  het	  
beleid	  zo	  erg	  versoberd	  en	  vond	  ik	  dat	  een	  heel	  slechte	  
ontwikkeling,	  dat	  ik	  iets	  wilde	  doen.	  Dan	  kun	  je	  blijven	  
roepen	  of	  je	  kunt	  proberen	  een	  positieve	  bijdrage	  te	  
leveren”.	  	  
Daarom	  koos	  ze	  er	  twee	  en	  een	  half	  jaar	  geleden	  voor	  om	  
een	  dag	  per	  week	  bij	  STIL	  te	  gaan	  werken	  als	  sociaal-‐	  
juridisch	  vrijwiliger.	  	  	  
Ze	  zegt	  per	  1	  januari	  haar	  goed	  betaalde	  baan	  deels	  op	  en	  
koos	  voor	  een	  lager	  inkomen	  zonder	  pensioenopbouw	  bij	  
STIL.	  “De	  andere	  baan	  is	  wel	  zekerder,	  veiliger	  en	  beter	  
betaald	  maar	  bij	  STIL	  ligt	  mijn	  hart,	  dit	  is	  mijn	  passie.	  Daar	  
sta	  ik	  voor	  en	  daar	  wil	  ik	  expliciet	  voor	  staan”.	  
	  
Callect	  call	  uit	  detentie	  
	  
X.	  belde	  meerdere	  keren	  per	  week	  collect	  call	  naar	  STIL	  uit	  
een	  detentiecentrum	  voor	  mensen	  zonder	  verblijfsvergun-‐
ning.	  Hij	  zit	  hier	  voor	  onbepaalde	  tijd	  vast	  (zonder	  strafbaar	  
feit	  gepleegd	  te	  hebben)	  om	  het	  land	  uitgezet	  te	  worden.	  	  
	  
Hij	  komt	  uit	  Guinee.	  Is	  er	  medisch	  en	  psychisch	  erg	  slecht	  
aan	  toe.	  Dat	  blijkt	  ook	  wel	  uit	  de	  verwarde	  gesprekken.	  Via	  
de	  telefoon	  probeert	  de	  STIL-‐medewerker	  er	  bij	  hem	  op	  aan	  
te	  dringen	  dat	  hij	  een	  dokter	  moet	  vragen	  en	  moet	  uitleggen	  
welke	  problemen	  hij	  heeft.	  	  
Ook	  komt	  STIL	  in	  contact	  met	  zijn	  advocaat	  die	  eerder	  al	  een	  
psychisch	  en	  medisch	  onderzoek	  heeft	  kunnen	  regelen	  bij	  
een	  gespecialiseerd	  centrum,	  dat	  ook	  het	  dossier/	  
vluchtverhaal	  nader	  tegen	  het	  licht	  houdt,	  in	  combinatie	  
met	  de	  medische	  klachten.	  Hij	  is	  daar	  echter	  niet	  op	  komen	  
dagen,	  volgens	  de	  advocaat	  vermoedelijk	  omdat	  hij	  er	  
psychisch	  te	  slecht	  aan	  toe	  was.	  	  
Ze	  zal	  nu	  pogen	  te	  regelen	  dat	  deze	  specialisten	  hem	  in	  de	  
gevangenis	  opzoeken	  en	  onderzoeken.	  Het	  is	  onduidelijk	  
wat	  er	  met	  hem	  aan	  de	  hand	  is,	  hij	  heeft	  niet	  meer	  gebeld.	  	  



Gaat	  de	  overheid	  nu	  eindelijk	  iets	  doen?	  
Recht	  op	  eten	  en	  onderdak	  of	  niet?	  
	  
Maandag	  10	  november	  wordt	  de	  uitspraak	  van	  het	  
Europees	  Comité	  voor	  Sociale	  Rechten	  (ECSR)	  bekend:	  
Moet	  Nederland	  opvang	  bieden	  of	  niet?	  Dan	  is	  ook	  nog	  de	  
vraag:	  Gaat	  de	  Nederlandse	  regering	  dit	  doen	  of	  niet?	  
	  
Komende	  maandag	  wordt	  de	  uitspraak	  van	  het	  Europees	  
comité	  bekend	  over	  de	  klacht	  die	  de	  protestantse	  kerken	  
hebben	  ingediend	  tegen	  Nederland	  omdat	  hier	  mensen	  
zonder	  verblijfsvergunning	  op	  straat	  gezet	  worden	  die	  geen	  
toegang	  hebben	  tot	  eten	  en	  onderdak.	  In	  een	  eerdere	  
uitspraak	  (immediate	  measure)	  stelde	  dit	  comité	  dat	  NL	  
eten	  en	  onderdak	  moet	  bieden	  aan	  deze	  groep.	  Nederland	  
voelde	  zich	  toen	  nog	  niet	  verplicht	  hiernaar	  te	  luisteren	  en	  
verwees	  steeds	  naar	  de	  definitieve	  uitspraak.	  	  
De	  definitieve	  uitspraak	  van	  het	  Comité	  kwam	  in	  juli	  maar	  
werd	  niet	  direct	  openbaar.	  Nederland	  kreeg	  vier	  maanden	  
de	  tijd	  om	  ‘maatregelen	  te	  treffen’.	  Op	  10	  november	  zal	  de	  
uitspraak	  echter	  wel	  openbaar	  worden.	  Spannend	  is	  wat	  
Nederland	  zal	  doen	  en	  als	  ons	  land	  niets	  doet,	  wat	  dan	  de	  
gevolgen	  zijn.	  
	  
Bindend	  of	  niet?	  
Het	  Europees	  Comité	  voor	  Sociale	  Rechten	  ziet	  toe	  op	  
naleving	  van	  de	  mensenrechten	  door	  leden	  van	  de	  Raad	  van	  
Europa,	  waaronder	  Nederland.	  De	  meningen	  zijn	  verdeeld	  
over	  of	  uitspraken	  van	  dit	  comité	  bindend	  zijn.	  Volgens	  de	  
behandelend	  advocaat	  Pim	  Fischer	  zal	  Nederland	  zich	  er	  
vroeg	  of	  laat	  aan	  moeten	  gaan	  houden,	  desnoods	  via	  de	  
rechter	  gedwongen.	  	  
Zeker	  voor	  de	  mensen	  uit	  onze	  doelgroep	  die	  absoluut	  
onuitzetbaar	  zijn,	  en	  dat	  is	  het	  merendeel,	  kan	  dit	  een	  
oplossing	  betekenen.	  De	  verwachting	  is	  echter	  dat	  NL	  zich	  
niet	  een	  twee	  drie	  gewonnen	  geeft…	  	  
Staatssecretaris	  Teeven	  heeft	  al	  laten	  weten	  dat	  hij	  een	  
beslissing	  hierover	  wil	  uitstellen	  tot	  januari,	  dan	  zullen	  de	  
Europese	  ministers	  de	  uitspraak	  bespreken,	  zo	  meldt	  de	  
Telegraaf	  deze	  week.	  
	  

‘Verdacht	  rondhangen	  op	  straat’	  
	  
Een	  bekende	  van	  STIL	  zonder	  verblijfsvergunning	  belde	  
vorige	  week	  op	  terwijl	  hij	  door	  de	  politie	  werd	  gecontro-‐
leerd	  op	  straat.	  Hij	  gaf	  de	  telefoon	  aan	  de	  agent,	  die	  zei:	  
“We	  controleren	  hem	  omdat	  hij	  verdacht	  rondhangt	  op	  
straat”.	  De	  STIL-‐medewerker	  zei:	  “Het	  is	  niet	  vreemd	  dat	  hij	  
op	  straat	  rondhangt	  want	  hij	  is	  dakloos,	  wat	  is	  er	  zo	  
verdacht?”	  De	  agent	  zei:	  “We	  kregen	  dat	  signaal	  uit	  de	  
buurt,	  we	  nemen	  hem	  mee	  om	  zijn	  status	  te	  controleren,	  
het	  lijkt	  erop	  dat	  hij	  niet	  rechtmatig	  in	  Nederland	  verblijft”.	  	  
Al	  met	  al	  kon	  STIL	  niet	  voorkomen	  dat	  hij	  werd	  meegeno-‐
men	  naar	  bureau	  Paardenveld.	  We	  belden	  direct	  de	  
advocaat	  die	  weer	  direct	  de	  politie	  belde.	  Dit	  was	  mogelijk	  
de	  reden	  dat	  hij	  even	  later	  weer	  werd	  vrijgelaten.	  Andere	  
reden	  kan	  zijn	  dat	  hij	  kort	  geleden	  al	  onuitzetbaar	  op	  straat	  
was	  gezet	  na	  enkele	  maanden	  vreemdelingendetentie.	  	  
	  
STIL	  is	  nog	  op	  zoek	  naar	  opvangplekken	  voor	  langere	  tijd.	  
Meer	  weten?	  Mail	  info@stil-‐utrecht.nl	  of	  bel	  030	  2713	  463.	  

Rouwadvertentie	  en	  herdenking	  voor	  
verdronken	  bootvluchtelingen	  
	  
‘Op	  weg	  naar	  Europa	  gestorven	  aan	  de	  hoop’,	  zo	  staat	  
boven	  de	  rouwadvertentie	  van	  ondermeer	  het	  Jeannete	  
Noëlhuis	  en	  de	  Protestantse	  Diaconie	  Amsterdam	  die	  ze	  
vorige	  week	  in	  dagbladen	  plaatsten	  voor	  ‘mensen	  die	  
overleden	  tijdens	  hun	  vlucht	  naar	  Europa’.	  “Met	  ontzetting	  
en	  schaamte	  rouwen	  wij	  om	  mensen	  verdronken	  in	  de	  
Middellandse	  zee”.	  Ze	  hielden	  zondag	  een	  
herdenkingsdienst	  in	  Amsterdam	  www.noelhuis.nl.	  
	  
40.000	  doden	  aan	  Europese	  grens	  
Deze	  week	  zijn	  minstens	  24	  vluchtelingen	  van	  waarschijnlijk	  
Afghaanse	  afkomst	  en	  onder	  wie	  vele	  kinderen,	  verdronken	  
nadat	  hun	  boot	  bij	  de	  noordkust	  van	  Istanbul	  kwam	  te	  
zinken	  (Zie	  foto).	  Tientallen	  zijn	  nog	  vermist.	  	  
Volgens	  de	  Internationale	  Organisatie	  voor	  Migratie	  (IOM)	  
zouden	  sinds	  2000	  al	  meer	  dan	  40.000	  mensen	  om	  het	  leven	  
zijn	  gekomen	  bij	  een	  poging	  om	  naar	  een	  ander	  land	  te	  
vluchten,	  zo	  staat	  in	  het	  rapport	  ‘Fatal	  Journeys’.	  De	  meeste	  
slachtoffers	  vallen	  bij	  een	  poging	  de	  Middellandse	  Zee	  over	  
te	  steken.	  Dit	  aantal	  zou	  dit	  jaar	  verdubbeld	  zijn	  vergeleken	  
met	  2011.	  	  
	  
EU-‐Grensbewakers	  	  lossen	  reddingsboten	  Italië	  af	  	  	  
Italie	  heeft	  met	  operatie	  Mare	  Nostrum	  (Onze	  Zee)	  in	  een	  
jaar	  150.000	  mensen	  uit	  de	  zee	  gered	  op	  weg	  naar	  Europa	  
(zo	  meldt	  Trouw).	  Dit	  kostte	  9	  miljoen	  euro	  per	  maand.	  Italië	  
kan	  dit	  niet	  meer	  betalen	  en	  vroeg	  de	  EU-‐collega’s	  meerdere	  
malen	  om	  hulp.	  In	  plaats	  van	  reddingswerkers	  zet	  de	  EU	  nu	  
het	  grensbewakingsbedrijf	  Frontex	  in.	  Volgens	  de	  UNHCR	  is	  
de	  kans	  dat	  er	  nu	  meer	  doden	  gaan	  vallen,	  groot.	  
	  
Particuliere	  hulp	  
Verschillende	  particulieren	  bieden	  op	  eigen	  houtje	  met	  
boten	  hulp,	  zoals	  een	  Italiaans-‐Amerikaans	  miljonairs	  
echtpaar.	  Een	  Rotterdamse	  schipper	  wil	  ook	  graag	  helpen,	  
zo	  meldt	  het	  AD.	  “Als	  de	  hoge	  heren	  het	  niet	  doen,	  moeten	  
wij	  het	  maar	  doen”.	  Hij	  vindt	  zijn	  eigen	  plan	  niet	  vreemd:	  
“Die	  mensen	  laten	  verzuipen,	  dat	  is	  pas	  gek”.	  
	  

March	  for	  Refugee	  Rights	  
18-‐	  19-‐	  20	  november	  
	  

Protestmars	  vluchtelingen	  van	  	  
Amsterdam	  naar	  Den	  Haag	  	  
	  
March	  for	  refugee	  rights,	  for	  a	  human	  life	  and	  against	  
deportation.	  More	  info:	  Facebook	  Wij	  zijn	  hier	  


