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20.000  euro  steun  van  particulieren  

Donateurs  bedankt!      
118  particuliere  donateurs  gaven  in  2014  samen  
21.300,77  euro  aan  STIL.  Hierbij  zijn  niet  
meegerekend  woongroepen,  kerken,  organisaties  
en  fondsen.  Duizend  euro  hiervan  is  bestemd  voor  
juridische  kosten  voor  volgend  jaar.  90  van  deze  
mensen  zijn  structurele  donateur  van  STIL.  
  
Jullie  steun  gebruiken  we  om  vluchtelingen  en  
migranten  zonder  verblijfsvergunning  humanitaire,  
medische  en  juridische  steun  te  kunnen  geven.    
Zonder  jullie  steun  was  het  niet  mogelijk  zoveel  
mensen  te  kunnen  helpen  aan  eten,  onderdak,  
medische  zorg  en  juridische  steun.  Hoewel  mensen  
zonder  verblijfsvergunning  wettelijk  gezien  recht  op  
medische  en  juridische  steun  hebben,  hebben  ze  in  
praktijk  vaak  geen  toegang  daartoe  omdat  het  geld  
kost  en  ze  niet  mogen  werken  en  geen  toegang  hebben  
tot  bijstand.  
Hartelijk  dank  voor  jullie  steun!    
  
Automatische  incasso  door  STIL  gestopt  
Dit  jaar  kan  STIL  geen  maandelijkse  incasso  meer  doen  
omdat  dit  te  duur  is  geworden.  De  mensen  die  het  nog  
niet  geregeld  hebben,  vragen  we  hierbij:  Kunt  u/kun  je  
zelf  bij  uw/je  eigen  bank  regelen  dat  STIL  uw/jouw  
periodieke  bijdrage  krijgt?  Bedankt!    
    
Nog  geen  donateur?  
Dat  kan  alsnog  geregeld  worden!    
Als  je  het  bovenstaande  leest,  denk  je  misschien  dat  
STIL  geld  genoeg  heeft.  We  zijn  echter  voor  een  groot  
deel  afhankelijk  van  donateurs  en  fondsen.  Veel  grote  
fondsen  geven  slechts  incidenteel  geld.  Daarom  willen  
we  het  liefst  zoveel  mogelijk  structurele  steun,  ook  
kleine  bedragen  zijn  welkom.  Zoals  je  hierboven  kunt  
lezen,  kunnen  kleine  en  grote  bijdragen  samen  een  
hoop  opleveren.  Deze  steun  is  voor  onze  doelgroep  
vaak  letterlijk  van  levensbelang.  
  

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

Vier  verblijfsvergunningen    
  

Drie  vrouwen  en  een  kind,  cliënten  van  STIL,  kregen  
de  afgelopen  tijd  een  verblijfsvergunning.    
  

Congolese  vluchteling  
Een  Congolese  46-‐jarige  vrouw,  al  twee  jaar  cliënt  van  
STIL,  kreeg  na  twaalf  jaar  verblijf  in  Nederland  alsnog  
een  verblijfsvergunning.    
Haar  zus  en  zwager  kregen  ongeveer  twaalf  jaar  geleden  
al  asiel  als  uitgenodigde  vluchteling.  Zij  vluchtte  echter  
zelfstandig  naar  Nederland  en  kreeg  destijds  geen  asiel.    
Na  tien  jaar  verblijf  in  asielcentra  (AZC kwam  ze  twee  
jaar  geleden  bij  STIL  aankloppen  om  hulp.  Ze  was  vanuit  
het  AZC  op  straat  beland.  De  GGZ-‐instelling  stopte  
daarop  de  psychische  zorg  omdat  men  die   uit  principe   
niet  aan  uitgeprocedeerden  wilde  geven.  Er  liep  nog  
een  hoger  beroepsprocedure  voor  uitstel  van  vertrek  op  
medische  gronden,  die  werd  verloren.    
  

Opvang  en  opname  psychiatrie  
Via  STIL  kreeg  deze  vrouw  particuliere  opvang.  Omdat  
het  steeds  slechter  met  haar  ging,  werd  de  huisarts  
bezocht.  Pas  daar  kwamen  we  erachter  dat  ze  anti-‐
psychotische  medicatie  nodig  had  en  die  al  enige  tijd  
niet  meer  kreeg.    
De  medicatie  werd  hervat,  ze  werd  naar  de  Utrechtse  
GGZ  verwezen  en  vervolgens  opgenomen  in  het  
Antoniusziekenhuis  op  de  psychiatrische  afdeling.  Ze  
kreeg  een  tijdelijke  verblijfsstatus  (uitstel  van  vertrek  op  
medische  gronden-‐artikel  64  genoemd).  Vervolgens    
werd  ze  opgenomen  in  een  kliniek  voor  oorlogs-‐
slachtoffers  in  Wolfheze.  Vandaaruit  ging  ze  naar  een  
instelling  voor  begeleid  wonen.    
  

Mensenrechten  en  medisch  onderzoek  
Intussen  had  STIL  onderzoek  aangevraagd  bij  het  
instituut  voor  mensenrechten  en  medisch  onderzoek  
(iMMO)  waar  artsen  en  psychologen  naar  de  medische  
en  psychische  aspecten  kijken  van  een  vluchtverhaal.  
Omdat  het  iMMO  haar  verhaal  ondersteunde,  ze  is  
ernstig  getraumatiseerd,  werd  uiteindelijk  erkend  dat  ze  
niet  kan  terugkeren  naar  Congo  en  kreeg  ze  een  
verblijfsvergunning.    
STIL  gaat  haar  nu  helpen  om  na  al  die  tijd  te  proberen  
haar  kinderen  naar  Nederland  te  halen.  
http://www.stichtingimmo.nl/  



Steun  van  kerken    
Kerken  uit  Utrecht  en  omgeving  gaven  in  2014  samen  
ook  bijna  20.000  euro.  Deze  steun  kwam  van  de  
Nieuwe  Kerk,  Tuindorpkerk,  Jacobikerk,  Domkerk,  de  
protestantse  en  katholieke  kerk  in  Houten,  de  
Majellaparochie,  de  Oecumenische  Diaconale  
Werkgroep  OMDUW,  de  Protestantse  Gemeente  
Utrecht  en  de  Katholieke  Caritas  der  Stad  Utrecht.    
De  Indonesische  Kerk  in  Nederland  hield  een  collecte  
voor  de  eigen  bijdrage  voor  medicatie.  Ook  de  
gemeente  Utrecht  betaalde  hieraan  mee.    

  De  Jacobikerk.    
Hier  kunnen  daklozen  op  maandagochtend  terecht.  
  
Broeders    en  Zusters  
Daarnaast  gaven  religieuze  fondsen,  congregaties  en  
kloosters  samen  nog  eens  bijna  20.000  euro.  Dat  waren  
onder  meer  de  (katholieke)  commissie  Projecten  in  
Nederland  (PIN)  van  de  Konferentie  van  Nederlandse  
Religieuzen  voor  armoede  onder  dakloze  vluchtelingen  
en  de  Zusters  van  Liefde  uit  Eindhoven  voor  individuele  
noden.  Tevens  de  Stichting  Rotterdam  die  de  kerkelijke  
giften  van  2013  verdubbelde.    
  
Hartelijk  dank!  
In  de  volgende  nieuwsbrief  aandacht  voor  de  steun  van  
fondsen  aan  STIL.    
  

  
  

Herenigd  met  haar  kinderen  
A  Is  na  vier  jaar  opvang  in  het  Utrechtse  opvanghuis  
Fanga  Musow,  ooit  door  STIL  opgericht,  eindelijk  
herenigd  met  haar  kinderen  in  het  Verenigd  Koning-‐
krijk!  Ze  waren  apart  gevlucht.  Eerder  wilde  men  niet  
geloven  dat  ze  dezelfde  nationaliteit  hadden  en  werd  
gesteld  dat  geen  sprake  meer  was  van  een  feitelijke  
gezinsband  omdat  de  kinderen  al  lang  door  oma  
werden  verzorgd   We  zullen  haar  sambousas  missen!    

(vervolg  vier  verblijfsvergunningen:)        
  

Verblijf  bij  kind  
Een  Marokkaanse  vrouw  kreeg  deze  maand  
toestemming  bij  haar  Nederlandse  kind  te  verblijven.  
Zij  en  haar  andere  dochter  kregen  een  
verblijfsvergunning  op  basis  van  het  Europees  recht.  Ze  
zijn  al  twee  en  half  jaar  cliënt  bij  STIL.    
  

Irakese  na  zes  jaar  verblijfsvergunning  
Een  Irakese  kreeg  na  zes  jaar  eindelijk  een  vergunning  
voor  vijf  jaar.  Dit  omdat  er  geen  uitzettingen  
plaatsvinden  naar  waar  ze  vandaan  komt.  Bij  vele  
andere  Irakezen  (e.a.)  is  het  helaas  voorgekomen  dat  
een  status  na  vijf  jaar  ingetrokken  wordt  omdat  het  
weer   veilig   genoeg  zou  zijn  om  terug  te  keren.  Zo  
raken  regelmatig  mensen  huis  en  werk     een  
opgebouwd  bestaan-‐    in  Nederland  kwijt.  
  

Opvang  voor  moeder  en  dochter  
De  moeder  en  schoolgaande  dochter  waarvoor  we  in  
de  vorige  nieuwsbrief  om  opvang  vroegen,  mogen  
volgende  week  naar  Huize  Agnes.    
Hier  krijgen  ze  een  half  jaar  opvang.  Intussen  wordt  
actief  aan  oplossingen  gewerkt.  STIL  blijft  hen  
begeleiden.  Huize  Agnes  biedt  in  Utrecht  opvang  aan  
vrouwen  en  kinderen  zonder  verblijfsvergunning  die  op  
straat  staan  en  nergens  anders  terecht  kunnen.    
De  particulieren  die  hen  gastvrij  opvang  hebben  
geboden  de  afgelopen  tijd,  danken  we  hartelijk!    
  
Cultuurbotsing  opgelost  
De  cultuurbotsingen  op  een  andere  opvangplek  
waarover  eveneens  in  de  vorige  nieuwsbrief  werd  
bericht  zijn  weer  uitgepraat  en  opgelost!!    
  
Kinderopvang  
Een  gastadres  waar  een  hoogzwangere  met  haar  
kinderen  enkele  weken  kon  logeren,  biedt  aan  tijdens  
en  na  de  bevalling  de  kinderen  op  te  zullen  vangen.  De  
zwangere  woont  inmiddels  met  haar  zoontjes  in  een  
AZC.    
  

Langdurige  opvang  gezocht    
STIL  zoekt  nog  steeds  plekken  voor  langdurige  opvang,  
zoals  voor  enkele  maanden,  een  half  jaar,  een  jaar  of  
onbepaalde  tijd  (zo  lang  als  nodig).  Interesse?  Mail  
info@stil-‐utrecht.nl.    
  
Opvang  
Een  Ethiopische  vrouw  uit  Eritrea  die  in  ernstige  
psychische  en  humanitaire  nood  verkeerde  kreeg    
vorige  week  opvang  bij  het  Medisch  Opvangproject  
Ongedocumenteerden  (MOO)  in  Amsterdam  (betaald  
door  de  gemeente  Utrecht).  

mailto:info@stil-utrecht.nl


Even  voorstellen:    Robert,  nieuwe  
juridisch  coördinator  bij  STIL  
Hij  is  geboren  in  de  Verenigde  Staten  waar  zijn  familie  al  
actief  vluchtelingen  steunde.  Zo  kende  hij  als  kind  een  
vluchteling  die  vaak  kerst  bij  hen  doorbracht,  die  pas  na  
30  jaar  een  status  kreeg     

  
Robert:   Ik  ben  niet  iemand  die  erop  vertrouwt  dat  
andere,  machtige  mensen  alles  regelen.  Ik  weet  dat  we  
als  mensen  veel  voor  elkaar  moeten  doen  en  we  niet  
moeten  wachten  totdat  een  oplossing  uit  de  lucht  komt  
vallen.  Veel  Nederlanders  denken  dat  alles  goed  
geregeld  is,  vind  ik,  maar  dat  is  gewoon  niet  zo,  vooral  
niet  voor  onze  doelgroep .  
  
Wat  is  jouw  visie  (in  één  zin)  op  het  huidige  asielbeleid  
van  Nederland?  
Zonder  empathie  kun  je  als  mens,  als  land  of  als  
institutie  niet  functioneren.  Empathie  is  de    
vaardigheid  om  de  situatie  van  een  ander  te  kunnen  
begrijpen.  Dat  gebeurt  onvoldoende  op    
dit  moment  in  het  Nederlandse  asielbeleid .  
  

Robert  heeft  Europese  geschiedenis  en  rechten  
gestudeerd,  internationaal  en  Europees(EU-‐)recht,  
behaalde  zowel  in  de  VS  als  in  Maastricht  een  graad.  Hij  
werkte  vier  jaar  als  jurist  in  Nederland  op  het  gebied  
van  internationale  mensenrechten  en  vreemdelingen-‐
recht.  Hij  is  getrouwd  met  een  Nederlandse  vrouw  en  
woont  in  Utrecht.    
  

  
Demonstratie  7  februari,    
zie  facebook:  Wij  zijn  hier    

Opvang  voor  daklozen  
Twee  dakloze  vluchtelingen  die  we  al  lang  kennen,  een  
uit  Togo  en  een  uit  Eritrea,  kregen  eveneens  afgelopen  
periode  onderdak,  namelijk  bij  Seguro.  Deze  organisa-‐
tie  vangt  mannen,  vrouwen  en  kinderen  zonder  
verblijfsvergunning  op.  Beiden  hebben  nog  juridische  
mogelijkheden.    
  
BBB-‐opvang  
Veel  mensen  kregen  opvang  bij  de  Utrechtse  
daklozenopvang  Toevlucht  (zie  Facebook  Toevlucht)  of  
de  Weerdsingel.  Ook  bij  de  nieuwe  Bed-‐Bad-‐Brood-‐
voorziening  in  Amsterdam.  Al  veel  gemeenten  zijn  de  
afgelopen  weken  met  nachtopvang  gestart  (zie  ook  de  
vorige  nieuwsbrief).  Volgens  geruchten  zouden  het  
zelfs  al  meer  dan  twintig  gemeenten  zijn  ?!  Dit  kan   de  
redactie   op  dit  moment  nergens    bevestigd  krijgen     
De  Utrechtse  nachtopvang  is  nu  vol.  Wel  is  de  
zogenoemde  koud-‐weerregeling  van  kracht.  Dat  
betekent  dat  iedereen  in  de  grote  steden  in  de  nacht  
opvang  kan  krijgen.    
  
Klinkeren  in  de  kou  
Tijdens  de  vorige  koud-‐weerregeling  (eerder  deze  
maand)  werden  enkele  mensen  vanuit  de  rijksopvang  
op  straat  gezet  hoewel  dit  eigenlijk  niet  mag.  Dit  is  via  
de  stille  weg  aangekaart  en  zal,  hopen  we,  niet  nog-‐
maals  gebeuren.  Een  van  hen  had  nog  een  afspraak  
staan  voor  nacontrole  na  een  medische  ingreep   
  

Teeven  gaat  betalen   
Staatssecretaris  Teeven  liet  deze  maand  weten  dat  hij,  
met  enige  tegenzin  (hihi),  voorlopig  de  gemeenten  
financieel  tegemoet  wil  komen  die  nachtopvang  bieden  
aan   ongedocumenteerden .  Dit  nadat  de  rechter  in  
december  liet  weten  dat  het  rijk  zich  aan  de  uitspraak  
van  het  Europees  Comité  moet  houden  (zie  eerdere  
nieuwsbrieven),  dat  stelt  dat  ongedocumenteerden  die  
op  straat  staan,  eten,  onderdak  en  kleding  moeten  
krijgen.  Teeven  wil  deze  zaak  met  zijn  Europese  
collega s  bespreken  voor  hij  een  definitief  besluit  
neemt.      
STIL  wenst  dat  behalve  een  bed  en  eten  ook  verzor-‐
gingsproducten  en  medische  en  juridische  uitgaven  
vergoed  worden   Ook  wenst  STIL  dat  Teeven  de  
43.000  euro  die  STIL  per  jaar  aan  BBB  uitgeeft,  betaalt   
Vluchtelingen  zelf  pleiten  voor  24-‐uursopvang,  zodat  ze  
niet  overdag  over  straat  hoeven  te  zwerven,  zie  de  
oproep  hiernaast  voor  een  demonstratie7  februari.  
Toch  is  het  een  grote  overwinning  dat  het  rijk  nu  iets  
gaat  doen  voor  dakloze  vluchtelingen  die  geen  kant  op  
kunnen!  Mede  te  danken  aan  alle  acties  van  
vluchtelingen  zelf  (en  hun  sympathisanten)  die  hun  
eigen  probleem  onder  de  aandacht  hebben  gebracht.    


