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Opvang	  door	  particulieren	  

Geweldige	  Gastvrijheid	  
STIL	  kreeg	  de	  afgelopen	  twee	  maanden	  te	  maken	  met	  enkele	  gezinnen	  die	  
op	  straat	  stonden	  en	  hulp	  vroegen.	  Hoewel	  kinderen	  niet	  zomaar	  met	  hun	  
ouders	  op	  straat	  gezet	  mogen	  worden,	  belanden	  ze	  soms	  toch	  op	  straat,	  
bijvoorbeeld	  als	  ze	  bang	  zijn	  het	  land	  uitgezet	  te	  worden.	  	  
Zo	  lieten	  een	  moeder	  en	  dochter	  zelfs	  alle	  spullen	  achter	  in	  het	  AZC	  omdat	  
de	  politie	  hen	  zocht.	  Deze	  moeder	  en	  dochter	  klopten	  bij	  STIL	  aan	  en	  zijn	  
intussen	  van	  de	  ene	  naar	  de	  andere	  particuliere	  opvangplek	  gegaan.	  Dit	  zijn	  
plekken	  van	  mensen	  die	  wij	  kennen	  die	  hulp	  aanbieden.	  Het	  gaat	  om	  
stellen,	  gezinnen,	  woongroepen	  of	  alleenwonenden.	  	  
Bij	  een	  stel	  dat	  aangeboden	  had	  een	  week	  noodopvang	  te	  willen	  bieden,	  
konden	  ze	  een	  maand	  blijven.	  Bij	  de	  tweede	  plek	  gebeurde	  hetzelfde.	  Daar	  	  
mogen	  ze	  tot	  het	  begin	  van	  het	  nieuwe	  jaar	  blijven.	  Waar	  ze	  daarna	  heen	  
kunnen	  weten	  we	  nog	  niet.	  	  
	  

Mooie	  eigen	  zolder	  
Een	  alleenwonende	  weduwe	  bood	  een	  hele	  mooie	  zolder	  aan	  voor	  opvang	  
van	  een	  gezin.	  Ze	  helpt	  ook	  met	  Nederlandse	  les	  en	  begeleiding.	  Hier	  zit	  nu	  
een	  gezin	  met	  twee	  kleine	  kinderen.	  	  
Niet	  alles	  gaat	  even	  makkelijk	  hier	  omdat	  sprake	  is	  van	  cultuurverschillen	  
waar	  het	  gaat	  om	  opvoeding,	  privacy	  en	  de	  rol	  van	  de	  man	  in	  huis…	  Maar	  ze	  
maken	  er	  het	  beste	  van.	  Voor	  de	  gastvrouw	  speelt	  mee	  dat	  ze	  in	  haar	  eigen	  
huis	  ook	  wat	  te	  zeggen	  wil	  hebben,	  voor	  de	  gasten	  speelt	  mee	  dat	  ze	  zich	  
erg	  afhankelijk	  en	  psychisch	  niet	  best	  voelen.	  Over	  het	  algemeen	  heeft	  STIL	  
echter	  heel	  positieve	  ervaringen	  met	  het	  samen	  leven	  en	  opvang	  bieden.	  	  
	  

Opvang	  voor	  zwangere	  met	  twee	  kleine	  kinderen	  
	  

Een	  hoogzwangere	  Afrikaanse	  vrouw	  klopte	  aan	  voor	  hulp.	  Ze	  kwam	  op	  STIL	  
met	  twee	  kleine	  kinderen	  van	  2	  en	  4	  jaar.	  Ze	  konden	  eerst	  enkele	  dagen	  
terecht	  bij	  een	  vriend	  van	  een	  STIL-‐medewerker.	  Intussen	  kregen	  we,	  via	  de	  
kerk	  van	  een	  van	  onze	  vrijwilligers,	  een	  aanbod	  voor	  opvang.	  Dit	  aanbod	  
kwam	  van	  een	  gezin	  dat	  zelf	  ook	  kleine	  kinderen	  heeft,	  in	  een	  dorp	  buiten	  
Utrecht.	  
Omdat	  er	  complicaties	  waren	  tijdens	  de	  zwangerschap,	  de	  weeën	  
begonnen	  te	  vroeg,	  moest	  de	  vrouw	  naar	  het	  ziekenhuis.	  Het	  gastgezin	  
paste	  intussen	  op	  de	  kinderen.	  Later	  werden	  de	  weeën	  gestopt	  en	  kon	  ze	  
weer	  naar	  ‘huis’.	  
Vanaf	  zes	  weken	  voor	  de	  bevalling	  heb	  je	  recht	  op	  opvang.	  Enkele	  dagen	  
geleden	  zijn	  ze	  naar	  het	  AZC	  verhuisd	  en	  ze	  maken	  het	  goed.	  Van	  een	  
buurvrouw	  van	  STIL	  kregen	  ze	  babykleertjes.	  

	  
Demonstratie	  10	  december	  
In	  Amsterdam	  
	  
Veilige	  opvang	  gezocht	  
voor	  moeder	  en	  dochter	  
	  
STIL	  zoekt	  vanaf	  begin	  januari	  
opvang	  voor	  een	  moeder	  en	  
dochter	  (middelbare	  school-‐
leeftijd).	  Ze	  zijn	  rustig	  en	  
prettig	  in	  de	  omgang.	  Ze	  
spreken	  Nederlands.	  	  
We	  willen	  graag	  opvang	  voor	  
enkele	  maanden,	  in	  afwachting	  
van	  opvang	  in	  gemeentelijk	  
gefinancierde	  Noodopvang,	  
een	  opvanghuis	  voor	  vrouwen	  
en	  kinderen	  of	  rijksopvang	  	  Ze	  
zijn	  in	  voorbereiding	  van	  een	  
procedure.	  	  	  
Vanwege	  de	  school	  van	  het	  
meisje	  zoeken	  we	  plek	  in	  
Utrecht,	  bij	  voorkeur	  omgeving	  
Lombok,	  Oog	  in	  Al,	  Transwijk,	  
Kanaleneiland	  of	  Centrum.	  	  



De	  vader	  van	  de	  kinderen	  had	  lange	  tijd	  –vijf	  jaar–	  een	  verblijfsvergunning,	  
maar	  die	  is	  pas	  ingetrokken,	  zijn	  land	  zou	  inmiddels	  veilig	  zijn.	  Hij	  heeft	  
geen	  mogelijkheid	  de	  kinderen	  op	  te	  vangen	  omdat	  hij	  zelf	  min	  of	  meer	  
dakloos	  is.	  
	  

Niet	  gebeld	  voor	  opvang?	  
De	  vele	  mensen	  die	  het	  afgelopen	  jaar	  aanboden	  tijdelijk	  mensen	  zonder	  
kinderen	  op	  te	  willen	  vangen,	  worden	  vrij	  weinig	  door	  STIL	  gebeld,	  excuses	  
daarvoor.	  Dit	  komt	  	  omdat	  mensen	  vaak	  in	  de	  nachtopvang	  voor	  daklozen	  
terecht	  kunnen.	  Ook	  heeft	  voor	  sommige	  mensen	  opvang	  voor	  erg	  korte	  
tijd	  geen	  ‘meerwaarde’.	  Daarnaast	  willen	  we	  geen	  mensen	  opvangen	  als	  we	  
geen	  menskracht	  hebben	  om	  hen	  te	  begeleiden.	  We	  zijn	  wel	  erg	  blij	  met	  
jullie	  aanbiedingen	  omdat	  ze	  in	  nood	  goed	  van	  pas	  kunnen	  komen.	  
	  
Rust	  nodig	  na	  medische	  ingreep	  
Zo	  komt	  het	  soms	  voor	  dat	  mensen	  die	  in	  de	  nachtopvang	  voor	  daklozen	  
mogen	  slapen,	  om	  medische	  redenen,	  meer	  rust	  nodig	  hebben	  dan	  alleen	  
nachtrust.	  Bij	  de	  daklozenopvang	  kun	  je	  pas	  in	  de	  avond	  terecht	  en	  moet	  je	  
’s	  morgens	  vroeg	  weer	  de	  deur	  uit.	  	  
Zo	  is	  er	  een	  meisje	  dat	  na	  een	  medische	  ingreep	  niet	  goed	  kan	  lopen	  en	  
eigenlijk	  een	  rustige	  plek	  nodig	  heeft.	  We	  hebben	  haar	  nu	  geld	  voor	  de	  bus	  
gegeven	  zodat	  ze	  niet	  helemaal	  hoeft	  te	  lopen	  naar	  Villa	  Vrede	  en	  het	  
Ubuntuhuis,	  waar	  ze	  vaak	  overdag	  kan	  verblijven.	  	  
Over	  het	  algemeen	  geeft	  STIL	  geen	  reiskosten	  voor	  in	  de	  stad,	  omdat	  dit	  
dan	  te	  duur	  wordt.	  Enkel	  in	  medisch	  noodzakelijke	  situaties	  doen	  we	  dit	  
soms.	  	  
	  

Let	  op:	  	  
In	  2015	  geen	  automatische	  incasso	  meer	  door	  STIL	  
	  

Hebt	  u/heb	  je	  STIL	  gemachtigd	  tot	  automatische	  incasso	  van	  een	  
maandelijks	  bedrag?	  Dan	  willen	  we	  je/u	  vragen	  dit	  in	  2015	  zelf	  bij	  je/	  
uw	  eigen	  bank	  te	  regelen.	  Wij	  stoppen	  in	  2015	  met	  die	  incasso	  omdat	  
het	  te	  duur	  is.	  Excuses	  hiervoor!	  
Vragen	  hierover?	  Mail	  info@stil-‐utrecht.nl.	  	  
	  

Eindejaarsdonatie?	  	  
Heb	  je	  een	  kerstgratificatie	  gekregen	  of	  een	  eindejaarsbonus	  van	  je	  werk?	  	  
STIL	  is	  blij	  met	  een	  klein	  (of	  groot)	  deel	  hiervan.	  Dit	  gebruiken	  we	  voor	  
medische,	  juridische	  en	  humanitaire	  hulp	  aan	  vluchtelingen	  en	  migranten	  
zonder	  verblijfsvergunning	  en	  zonder	  (recht	  op	  legaal)	  inkomen.	  	  
	  

Het	  gaat	  bijvoorbeeld	  om	  juridische	  uitgaven	  die	  noodzakelijk	  zijn,	  
bijvoorbeeld	  om	  te	  bewijzen	  dat	  iemand	  vervolgd	  wordt	  in	  land	  van	  
herkomst	  of	  procedurekosten	  (griffiekosten	  en	  legeskosten).	  Het	  kan	  ook	  
gaan	  om	  medische	  uitgaven	  zoals	  betaling	  van	  kiespijnbehandeling	  of	  
reiskosten	  naar	  de	  psychiater	  van	  een	  specialistische	  kliniek	  voor	  
traumabehandeling.	  	  
	  
Bijdragen	  zijn	  welkom	  op:	  
NL	  44	  INGB	  000	  740	  7021	  Stichting	  Lauw-‐Recht,	  Utrecht	  (BIC:	  INGBNL2A)	  	  

We	  zoeken	  voor	  hen	  opvang,	  
bij	  voorkeur	  bij	  een	  vrouw.	  
Voor	  een	  periode	  van	  
(minimaal	  1	  maand),	  liefst	  drie	  
tot	  zes	  maanden.	  	  
Interesse?	  Mail:	  margreet@stil-‐
utrecht.nl	  en	  cc	  naar	  
karin@stil-‐utrecht.nl	  	  
of	  sms	  naar	  	  06	  85	  27	  67	  58.	  	  
(AJB	  geen	  voicemail).	  
	  
Opvang	  buiten	  Utrecht?	  
Kun	  je	  opvang	  bieden	  maar	  
woon	  je	  niet	  in	  Utrecht,	  laat	  
het	  dan	  toch	  weten,	  omdat	  
we/ze	  misschien	  geen	  keus	  
hebben.	  	  
	  

Sociaal-‐	  juridisch	  
spreekuur	  in	  2015	  
Het	  sociaal-‐	  juridisch	  spreekuur	  
van	  STIL	  zal	  in	  januari	  doorgaan	  
op	  de	  donderdagen	  in	  de	  
‘even’	  weken,	  een	  keer	  in	  de	  
twee	  weken,	  te	  beginnen	  met	  8	  
januari	  van	  9.30	  –	  13	  uur.	  	  
	  
Medisch	  spreekuur:	  
Elke	  woensdagochtend	  9-‐	  11	  
uur.	  Kom	  niet	  te	  laat!	  	  
	  
Medische	  hulp	  buiten	  
de	  regio	  Utrecht?	  	  
In	  principe	  kan	  in	  elke	  regio	  de	  
meeste	  medisch	  noodzakelijke	  
hulp	  geregeld	  en	  vergoed	  
worden.	  Helaas	  geldt	  dit	  niet	  
voor	  tandartshulp,	  fysio-‐
therapie	  en	  de	  eigen	  bijdrage	  
voor	  medicatie.	  
	  
Vragen	  hierover:	  mail	  
info@stil-‐utrecht.nl	  of	  bel	  030	  
2713	  463.	  Wij	  kunnen	  
uitleggen	  of	  checken	  of	  in	  jouw	  
regio	  hulp	  te	  krijgen	  is.	  Zo	  
hebben	  sommige	  grote	  steden	  
een	  potje	  voor	  de	  eigen	  
bijdrage	  als	  mensen	  geen	  
werk/inkomen	  hebben.	  	  
	  



	  
	  
Weer	  gedwongen	  uitzettingen	  naar	  Somalië	  	  
Nederland	  heeft	  in	  november	  weer	  twee	  	  vluchtelingen	  gedwongen	  
teruggestuurd	  naar	  Somalië,	  mogelijk	  in	  december	  nog	  eentje.	  Dit	  terwijl	  
zowel	  Amnesty	  International	  als	  Human	  Rights	  Watch	  Nederland	  hebben	  
opgeroepen	  niet	  uit	  te	  zetten	  naar	  Somalië	  vanwege	  de	  nog	  immer	  
onveilige	  situatie.	  	  
18	  december	  protesteerden	  Somaliërs	  en	  sympathisanten	  tegen	  
gedwongen	  uitzettingen	  naar	  een	  onveilig	  Somalië.	  Filmpje:	  
http://vimeo.com/114714309 
Meer	  info:	  www.amnesty.org/,	  www.raxanreeb.com/	  en	  www.dhjana.nl/	  

	  
Rechtbank:	  Laat	  kinderen	  vrij	  uit	  gevangeniskamp	  	  
	  
De	  rechtbank	  Rotterdam	  gebood	  op	  17	  december	  2014	  dat	  twee	  jonge	  
kinderen	  die	  in	  bewaring	  waren	  gesteld	  in	  de	  gesloten	  gezinsvoorziening	  in	  
Kamp	  Zeist	  (detentiecentrum	  Soesterberg),	  moesten	  worden	  vrijgelaten.	  	  
De	  kinderen	  van	  drie	  en	  vier	  jaar	  oud	  zijn	  uitgeprocedeerd.	  Ze	  verbleven	  
met	  hun	  moeder	  in	  een	  gezinslocatie	  toen	  zij	  vroeg	  in	  de	  morgen	  door	  de	  
vreemdelingenpolitie	  werden	  opgehaald	  en	  naar	  een	  gesloten	  locatie	  in	  
Zeist	  werden	  overgebracht.	  De	  rechtbank	  oordeelt	  nu	  dat	  de	  belangen	  van	  
de	  kinderen	  hierbij	  niet	  goed	  zijn	  afgewogen.	  Vandaar	  dat	  volgens	  de	  
rechter	  moeder	  en	  kinderen	  direct	  moesten	  worden	  vrijgelaten.	  
	  

In	  oktober	  werd	  een	  speciale	  gezinsgevangenisterrein	  op	  Kamp	  Zeist	  
geopend	  (zie	  vorige	  STIL-‐	  nieuwsbrief).	  	  
	  

Telefoonkaarten	  voor	  mensen	  in	  detentie	  in	  Kamp	  Zeist	  
	  

Bijdragen	  voor	  telefoonkaarten	  voor	  mensen	  gevangen	  in	  Kamp	  Zeist	  
kunnen	  overgemaakt	  worden	  naar:	  Stichting	  Steuncomité	  Asielzoekers	  en	  
Vluchtelingen	  In	  Zeist	  (SAVIZ).	  IBAN:	  NL25	  INGB	  0007	  4540	  20	  o.v.v.	  
'Telefoonkaarten'.	  Adresseer	  volledig,	  inclusief	  de	  woorden	  'In	  Zeist',	  anders	  
komt	  het	  geld	  terug.	  (zie	  facebook	  Wake	  Kamp	  Zeist)	  
	  

Wakes	  Zeist	  en	  Rotterdam	  
Wake	  Kamp	  Zeist	  (zie	  foto	  rechts):	  Elke	  eerste	  zondag	  van	  de	  maand,	  16:30.	  
Richelleweg	  13,	  Soesterberg.	  Meer	  info:	  http://www.wakezeist.nl/	  
	  
Wake	  detentiecentrum	  Rotterdam:	  Ook	  elke	  eerste	  zondag	  van	  de	  maand.	  
Portelabaan	  7	  op	  Vliegveld	  Zestienhoven/Airport	  The	  Hague-‐Rotterdam.	  
Meer	  info:	  Facebook	  Occupy	  Rotterdam	  

IND	  erkent	  Somalische	  
documenten	  ten	  
onrechte	  niet	  	  
	  

De	  Immigratie-‐	  en	  Naturali-‐
satiedienst	  heeft	  in	  een	  aantal	  
toelatingsaanvragen	  de	  
geldigheid	  van	  officiële	  
documenten	  afgegeven	  door	  
de	  Somalische	  ambassade	  in	  
Brussel	  ten	  onrechte	  betwist.	  
Dat	  is	  komen	  vast	  te	  staan	  uit	  
de	  beantwoording	  door	  de	  
Dienst	  Terugkeer	  &	  Vertrek	  van	  
vragen	  die	  de	  kerkelijke	  
vluchtelingenorganisatie	  INLIA	  
op	  grond	  van	  de	  Wet	  Open-‐
baarheid	  Bestuur	  had	  gesteld.	  
Zie	  www.inlia.nl,	  3	  dec	  ‘14	  
	  
Nieuwe	  acties	  tegen	  
gezinsgevangenis	  
	  
De	  Utrechtse	  actiegroep	  AAGU	  
organiseerde	  al	  enkele	  acties	  	  
tegen	  de	  kindergevangenis	  (zie	  
ook	  vorige	  nieuwsbrief).	  Zo	  
bezetten	  in	  november	  enkele	  
mensen	  de	  muur	  van	  Kamp	  
Zeist.	  Zie	  filmpje	  via	  
indymedia.nl/node/25826 
In	  december	  ging	  er	  een	  
bustour	  langs	  deze	  gevangenis	  
en	  die	  in	  Rotterdam	  waar	  
lawaai	  gemaakt	  werd	  uit	  
solidariteit.	  Zie:	  www.youtube	  
.com/watch?v=j6oSR3HpRis	  
	  

	  



Gemeenten	  bieden	  Bed,	  Bad	  en	  Brood	  	  
	  

In	  verschillende	  steden	  zijn	  al	  initiatieven	  gestart	  of	  aangekondigd	  voor	  het	  
bieden	  van	  nachtopvang,	  bed,	  bad	  en	  brood	  genoemd,	  aan	  mensen	  zonder	  
verblijfsvergunning	  die	  op	  straat	  beland	  zijn.	  Veelal	  wordt	  als	  voorwaarde	  
gesteld	  dat	  mensen	  ooit	  asiel	  moeten	  hebben	  gevraagd,	  ook	  wordt	  bij	  
sommige	  gemeenten	  ‘begeleiding’	  als	  voorwaarde	  gesteld.	  	  
Er	  zijn	  nog	  veel	  bedden	  vrij	  in	  Amsterdam.	  Dit	  komt	  omdat	  de	  vluchtelingen	  
die	  onder	  meer	  in	  de	  gekraakte	  vluchtgarage	  wonen,	  alleen	  nachtopvang	  
onvoldoende	  vinden.	  Zij	  demonstreerden	  18	  december	  voor	  24uurs	  opvang	  

en	  een	  beter	  asielbeleid,	  zie	  
foto.	  	  
	  
Sta	  je	  zelf	  op	  straat	  en	  wil	  je	  
meer	  info	  over	  nachtopvang	  
ergens	  in	  het	  land,	  mail	  dan	  
naar	  info@stil-‐utrecht.nl.	  Wij	  
kunnen	  dan	  proberen	  uit	  te	  
zoeken	  of	  in	  de	  gemeente	  
waar	  je	  op	  straat	  staat	  ook	  
opvang	  is.	  	  

 

Vluchtelingen	  logeren	  bij	  bekende	  Nederlanders	  
In	  Utrecht	  en	  Amsterdam	  brachten	  in	  de	  nacht	  10	  naar	  11	  december	  
vluchtelingen	  zonder	  verblijfsvergunning	  de	  nacht	  door	  bij	  bekende	  
Nederlanders	  zoals	  lokale	  en	  landelijke	  politici,	  mensen	  van	  kerkelijke	  
instanties	  en	  kunstenaars.	  	  
In	  Utrecht	  werd	  voorafgaande	  hieraan	  een	  drukbezocht	  debat	  
georganiseerd	  bij	  Villa	  Vrede	  over	  de	  actuele	  bed-‐bad-‐brood-‐discussie.	  
	  
Ook	  werd	  gezamenlijk	  onder	  meer	  Ethiopisch	  eten	  gegeten,	  evenals	  in	  de	  
ochtend	  een	  ontbijt	  op	  het	  stadhuis.	  Vluchtelingen	  vonden	  het	  een	  mooie	  
ervaring,	  de	  bekende	  Nederlanders	  waren	  erg	  onder	  de	  indruk.	  Dit	  werd	  
door	  verschillende	  Utrechtse	  hulpverleners	  samen	  georganiseerd	  (STIL	  had	  
helaas	  niet	  zoveel	  tijd…).	  
In	  Amsterdam	  werden	  deelnemers	  verrast	  door	  een	  solidaire	  toespraak	  van	  
Peter	  R.	  de	  Vries.	  
 
STIL	  wenst	  vrijwilligers,	  vluchtelingen,	  migranten,	  donateurs,	  kerken,	  
fondsen,	  opvangbieders,	  artsen,	  advocaten,	  zorg-‐	  en	  hulpverleners,	  
collega’s,	  partners	  en	  andere	  lezers	  een	  	  

Gezond,	  Solidair,	  Veilig	  en	  Vrij	  2015	  

Hartelijk	  dank	  voor	  jullie	  steun!	  
Zonder	  die	  steun,	  konden	  we	  niet	  de	  medische,	  juridische	  
en	  humanitaire	  hulp	  bieden	  die	  we	  afgelopen	  jaar	  geboden	  
hebben.	  
	  

STIL	  zoekt	  nieuwe	  bestuursleden	  
Kijk	  voor	  de	  vacature	  op	  www.stil-‐utrecht.nl	  

Sta	  je	  op	  straat:	  er	  zijn	  lege	  
bedden	  in	  Amsterdam	  
	  

Elke	  maandag	  kunnen	  dakloze	  
vluchtelingen	  zich	  tussen	  14-‐	  
16	  uur	  melden	  bij	  de	  GGD	  op	  
het	  adres:	  Valckenierstraat	  2,	  
niet	  ver	  van	  station	  Amsterdam	  
Amstel.	  Je	  moet	  dan	  een	  IND-‐
document	  (of	  w-‐document)	  bij	  
je	  hebben	  waar	  je	  V-‐nr	  of	  IND-‐
nr	  op	  staat,	  naam,	  geboorteda-‐
tum	  en	  land	  van	  herkomst.	  Ze	  
wijzen	  je	  dan	  naar	  de	  nachtop-‐
vang,	  daar	  krijg	  je	  ook	  eten.	  	  
	  
Bedden	  vast	  niet	  lang	  leeg	  
STIL	  maakt	  zich	  geen	  zorgen	  
dat	  deze	  bedden	  lang	  leeg	  
blijven.	  Bij	  de	  verschillende	  
organisaties	  in	  het	  land	  
kloppen	  wekelijks	  tientallen	  
mensen	  aan	  voor	  opvang	  die	  
net	  op	  straat	  zijn	  gezet	  en	  geen	  
kant	  op	  kunnen.	  
	  
Juridische	  uitspraken	  	  
De	  afgelopen	  maand	  werden	  	  
twee	  belangrijke	  juridische	  
uitspraken	  bekend.	  Zo	  kregen	  
enkele	  vluchtelingen	  te	  horen	  
dat	  ze	  recht	  op	  gemeentelijke	  
opvang	  hadden	  (uitspraak	  
voorzieningenrechter	  centrale	  
raad	  van	  beroep	  dd	  17	  dec)	  en	  
later	  stelde	  de	  Utrechtse	  
rechter	  (23	  dec)	  dat	  het	  rijk	  
verantwoordelijk	  is	  voor	  
opvang.	  Deze	  uitspraak	  betrof	  
opnieuw	  enkele	  vluchtelingen	  
op	  straat.	  	  
	  
Staatssecretaris	  Teeven	  wil	  er	  
nog	  niet	  aan.	  Na	  hun	  
kerstvakantie	  gaan	  de	  
kamerleden	  hierover	  in	  debat.	  	  
Dit	  alles	  is	  het	  gevolg	  van	  de	  
uitspraak	  van	  het	  Europees	  
Comité	  voor	  Sociale	  Rechten	  
dat	  stelt	  dat	  Nederland	  eten,	  
onderdak	  en	  kleding	  dient	  te	  
bieden	  aan	  mensen	  zonder	  	  
verblijfsvergunning	  die	  op	  
straat	  staan.	  


