
 

 

 

   

 

 

     Nieuwsbrief maart 2015 

‘Op een paar vierkante meter maakt STIL het verschil voor mensen’ 
 

Dit citaat is zo mooi dat we de nieuwsbrief er graag mee openen. Dit zijn de woorden 

van Maarten van Ooijen, raadslid van de ChristenUnie in Utrecht. Hij kwam twee weken 

geleden op het sociaal- juridisch spreekuur van STIL om te kijken hoe het er hier aan toe 

gaat. Zijn antwoord op de vraag wat hij ervan vond:  "STIL heeft indruk op me gemaakt. 

Er wordt in een kantoortje van een paar vierkante meter het verschil gemaakt voor heel 

veel mensen die aankloppen. Zonder paspoort, maar vooral zonder toekomstperspec-

tief. Er leek geen moment rust en er wordt heel hard gewerkt. Niet voor niets. Hierdoor 

groeit nieuwe hoop voor heel veel betrokkenen."  De ChristenUnie is een van de politieke partijen in de 

gemeenteraad van Utrecht die achter het werk van STIL staan.  
 

Dansen en eten bij Winkel van Sinkel 
 

Zoals elk jaar nodigde de Winkel van SInkel, een café- 

restaurant in het centrum van Utrecht, weer ruim honderd 

dakloze en arme mensen uit voor een luxe diner, met een 

glaasje en live- muziek. 

De eigenaresse, haar familie en het personeel werkten 

afgelopen maandag vrijwillig. Mensen van de Voedselbank, de 

daklozen-dagopvang Catharijnesteeg en het Rode Kruis waren 

aanwezig. Ook STIL- cliënten waren welkom.  

Mede dankzij de STIL-groep hebben personeel en bezoekers 

nog samen gedanst op onder meer Waka Waka van Shakira en 

Ethiopische muziek.  

 

Oromo tolk gezocht – STIL looks for Oromo translater  
Voor medische afspraken van Ethiopische mensen die (enkel) Oromo spreken, zoeken we een vrijwillige tolk die 

Nederlands of Engels spreekt. Om mee te gaan naar medische afspraken in Utrecht of telefonisch te vertalen. Bij voorkeur 

mensen die flexibel zijn en vaak beschikbaar zijn.  
 

Franssprekend maatje gezocht in Venlo voor wegwijs maken en begeleiding  
STIL zoekt iemand in Venlo om een dakloze vluchteling wegwijs te maken: waar kan hij overdag terecht, hij 

zoekt ook een (christelijke) kerk, eveneens begleiding naar huisarts, psychiater en vluchtelingenwerk. 
 

STIL zoekt fietsen, computers, laptops, opvangplekken en donateurs, interesse?  

Mail info@stil-utrecht.nl of bel 030 2713463. Oproepen vind je via stil2.wordpress.com 

 

Wil je vluchtelingen en migranten helpen met het verkrijgen van opvang en verblijfsvergunning?  
 

STIL heeft interessante vacatures voor vrijwilligerswerk. Zo zoeken we een sociaal- juridisch-medewerker voor 

juridische procedures om te pogen BBB (bed, bad, brood) te verkrijgen en sociaal- juridische vrijwilligers voor 

ons dagelijkse werk. Ook zoekt STIL een baliemedewerker op donderdag en een medisch medewerker op 

woensdagochtend.  
 

Kijk voor de vacatures op http://www.vwcutrecht.nl/organisatie/20119/stil. 

mailto:info@stil-utrecht.nl
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vwcutrecht.nl%2Forganisatie%2F20119%2Fstil&h=qAQFOaukf&enc=AZMzVnSChVlfyNusChhRA0Oyr2sjiog5ZT3_vzaUHSXpIGCgzmeeTsEyYE4jr_Id0c_jshwXp70T-J-L0-pkbE5bTzOSQToi0n94UbQnf6yrVaczUYQZsYxx5Nk9wJT5rXnvw8HXkau3zhnLnbUN_V47DmMFv177cuxeliOrfv_oNA&s=1


Daklozennieuws 
 

Kamer bij medisch opvangproject 
I. heeft een kamer gekregen bij het Medisch opvangproject voor Ongedocumenteerden in Amsterdam (MOO), gefinan-

cierd door de gemeente Utrecht. Hij woont al vanaf 2001 in Nederland (kwam net te laat voor de pardonregeling), had tot 

2004 een verblijfsvergunning, kreeg een huis, werkte bij de kaasfabriek, maar raakte alles kwijt omdat zijn land veilig werd 

verklaard.  

De eerste periode kon hij nog ergens wonen, later logeren bij vrienden, maar dit jaar kwam hij echt op straat terecht. Hij is 

onder psychische behandeling bij artsen, gespecialiseerd in oorlogstrauma’s. STIL en MOO onderzoeken zijn juridische 

mogelijkheden. Hij is blij met de kamer, maar zoals de meeste mensen, verdrietig dat hij Utrecht moet verlaten. 
 

Zwangere met kindje opgevangen 
Een zwangere Afrikaanse met kindje kreeg enkele weken opvang op twee particuliere plekken van STIL. Ze is vertrokken 

naar een opvangplek van een collega-organisatie in Den Haag. We danken de opvangbieders hartelijk!  
 

Medische nood dakloze vluchteling 
S. uit G. kwam begin dit jaar bij STIL omdat hij op straat stond en nergens terecht kon. Hij kreeg voorheen psychische 

behandeling. Door het vertrek uit het AZC raakte hij, zoals vele anderen, zijn verzekering en daarmee zijn medische zorg 

kwijt. Vaak weten zorgverleners en mensen zelf niet dat het mogelijk is behandeling voort te zetten.  

Via de huisarts werd hij begin januari naar een psychische zorgverlener verwezen in een ziekenhuis. Deze vond de 

problematiek te zwaar en verwees hem terug naar de huisarts, die hem naar een gespecialiseerde GGZ-instelling verwees. 

Daar zou hij met spoed terecht kunnen. Echter, keer op keer kreeg STIL te horen dat hij binnen een of twee weken zou 

worden uitgenodigd en hoorden we vervolgens niets. Vorige week kreeg hij eindelijk een uitnodiging voor een afspraak in 

april.  
 

Van Utrecht naar een nieuwe BBB in Limburg 

Net nadat we dit bericht kregen, kreeg hij te horen dat hij niet meer bij Toevlucht terecht kan (daklozenopvang Utrecht) 

maar naar Venlo moet, naar de nieuwe BBB aldaar (nachtopvang door gemeente opgezet). Hij ziet dat helemaal niet zitten 

omdat hij daar niemand kent en omdat er minder (aantrekkelijke) voorzieningen (lijken te) zijn dan in Utrecht. We hebben 

de BBB gevraagd te helpen hem wegwijs te maken, pogen eveneens via VluchtelingenWerk een juridische begeleider te 

vinden en houden een oogje op de medische zorg. Toch is hij nog erg emotioneel en verdrietig. “Wat zou jij ervan vinden 

als je in Afrika was en je werd ergens heen gestuurd waar je niemand kent”, vroeg hij.  
 

Wel recht op bed, bad, brood,  

niet op medicatie en maandverband  
Steeds meer gemeenten bieden Bed Bad Brood aan dakloze vluchtelingen. 

Helaas is in de meeste gemeenten niets geregeld voor betaling van de 

eigen bijdrage van medicatie en noodzakelijke verzorgingsproducten zoals 

maandverband, deodorant en zeep. Terwijl de mensen geen inkomen 

hebben en niet mogen werken. 

STIL verwijst de afgelopen weken regelmatig mensen door naar andere 

gemeenten waar BBB- voorzieningen zijn gestart. We voelen ons vaak 

gedwongen om dan ook de eigen bijdrage van medicatie, reiskosten en de meest noodzakelijke verzorgingsproducten te 

betalen, nog even afgezien van het regelen van medische zorg wat vaak ook veel moeite kost. Dit kunnen we echter niet 

volhouden, gezien de hoge kosten, dus we maken ons grote zorgen. Al een aantal keren hebben we ‘nee’ moeten zeggen 

tegen mensen die reiskosten wilden voor juridische zaken. Eveneens zorgelijk is het dat in onze ogen enkel nachtopvang 

niet voldoende is voor kwetsbare mensen.  

Het Amsterdamse Gerechtshof bepaalde deze week dat de Vluchtgarage in Amsterdam, waar veel dakloze vluchtelingen 

‘wonen’, ontruimd mag worden omdat deze mensen volgens de Centrale Raad van Beroep (… n.a.v. de uitspraak van het 

Europees Comité …zie eerdere nieuwsbrieven) (enkel) recht hebben op nachtopvang en eten en dat is in Amsterdam nu 

door het starten van de BBB daar geregeld. Mooi initiatief van de Amsterdamse gemeente is dat de mensen in de BBB een 

OV-kaart krijgen.  

Demonstratie tegen de ontruiming:   
Vrijdag 3 april, 17-19 uur op de Dam in Amsterdam. Zie facebook Wij zijn hier 



Juridisch nieuws 
Ouders nu ook verblijfsvergunning  
Twee cliënten van STIL hebben deze week een verblijfsvergunning gekregen. Hun twee kinderen, in Nederland geboren, 

waarvan eentje al 18 is, en de ander bijna 18 jaar, kregen vorig jaar al een verblijfsvergunning. De ouders kregen de 

vergunning, door de IND ‘ambtshalve verstrekt’, op grond van artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de 

Mens, het recht op gezinsleven.  
 

Vader mag niet bij kleine baby en moeder blijven 
Een Oost-Afrikaanse man kwam drie weken geleden op STIL nadat hij was gevlucht uit een AZC. Hij slaapt in een BBB 

(nachtopvang) elders in het land. Zijn vrouw heeft een asielstatus, ze woont nog in een AZC. Ze hebben samen een kindje 

van twee maanden oud. De man mag van IND niet bij zijn vrouw en kind blijven. Als reden wordt gegeven dat de man naar 

een Zuid-Europees land moet gaan omdat hij daar eerder verbleven heeft (Dublinclaim). Ook hebben ze enkel een 

kerkelijke huwelijksacte en die wordt niet geaccepteerd door de IND. Van hun traditionele huwelijk in land van herkomst 

hebben ze geen bewijs. STIL verwees hem naar een advocaat.  
 

Ook een Iraans gezin van elkaar gescheiden 
Een Iraans echtpaar met twee kinderen zit in eenzelfde soort situatie. Hierover werd STIL vorige week gebeld. Zij zijn 

eveneens apart van elkaar gevlucht en apart in Nederland aangekomen. De vrouw en de kinderen hebben een Dublinclaim 

voor een ander Europees land, de vader zit nog in een Nederlandse procedure en heeft geen Dublinprobleem. De moeder 

en kinderen zoeken opvang, vader zit nog in een AZC. Ze worden nu door een kerk elders in het land opgevangen, maar 

die plek is niet geschikt als woonruimte (kerkgebouw).  

 

 

 

Kinderpardonners nog steeds in actie  

Afrah en Shenjun wel, Tri niet 
Vorige week liet de nieuwe staatssecretaris weten dat opnieuw tien kinderen, bij wijze van uitzondering, een 

verblijfsvergunning krijgen, terwijl ze eerder afgewezen waren voor het kinderpardon. Zoals eerder ook  onze cliënt Shenjun 

alsnog een vergunning kreeg (zie foto links Shenjun met zijn nichtjes). Net als  toen (september 2014), zijn de redenen ook nu 

niet duidelijk: Waarom de een wel en de ander niet? 
 

Als de staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid gebruikt en bij wijze van uitzondering een verblijfsvergunning 

verstrekt om humanitaire redenen, dan hoeft hij daarvoor geen argumenten te geven. Dit omdat men bang is dat andere 

kinderen zich er dan op zullen beroepen via de rechter. Echter in dit geval schreef staatssecretaris Dijkhoff (opvolger van 

Teeven) dat de kinderen die geen vergunning kregen zich allen langer dan drie jaar niet gemeld hadden bij de Dienst 

Terugkeer&Vertrek. Met andere woorden: heb je je langer dan drie jaar volledig onttrokken aan rijkstoezicht (ook al zat je 

op school en ging je naar consultatiebureau en sportclub), dan val je volgens Dijkhoff buiten de boot.  

Interessant aan het verhaal is dat Shenjun (eigenlijk zijn moeder) ook  langer dan drie jaar geen contact heeft gehad met de 

DT&V. Dus de vraag is: Waarom Shenjun wel en Tri niet? Tri is een jongen uit Wageningen. Volgens de organisatie Defence 

for Children is er geen noemenswaardig verschil.  

De strijd voor een ‘eerlijk kinderpardon’ gaat door. Deze maand was er (opnieuw) een manifestatie in Den Haag waar 

verschillende Kamerleden steun betuigden. Het lijkt er echter niet op dat via politieke weg nog iets te halen valt. Zo vallen 

nog steeds kinderen buiten de boot wiens ouders geen asiel vroegen of die al heel lang in Nederland zijn maar ‘te oud zijn’. 

(Zie www.defenceforchildren.nl). De hoop is nu vooral gevestigd op de Europese rechter. Het zijn ten slotte (als je puur naar 

kinderrechten kijkt) allen kinderen die hier al vijf jaar of langer zijn (geworteld) en het blijft de vraag of een kind 

toegerekend kan worden wat de ouders doen.  

http://www.defenceforchildren.nl/


Medisch nieuws 
Brandwonden en geen verzekering 
Op het medisch spreekuur vertelde een Marokkaanse vrouw over de situatie van haar tante. Haar tante kwam in maart 

naar Nederland met een visum voor een jaar. Ze was in de veronderstelling dat zij een reisverzekering had voor een jaar 

maar dit bleek slechts een verzekering voor een half jaar te zijn. In Nederland kreeg zij tijdens het koken hete olie over zich 

heen en liep ernstige brandwonden op. Haar schoonzoon belde in paniek 112. De ambulance kwam ter plaatse maar zij 

stelden dat zij de mevrouw alleen mee konden nemen als zij haar paspoort en haar visum kon laten zien. Koortsachtig ging 

de familie op zoek naar de papieren. Toen zij die lieten zien namen zij mevrouw mee naar het brandwondencentrum in 

het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Dit is geen gecontracteerd ziekenhuis en ondanks dat mevrouw geen verzekering heeft 

probeert het ziekenhuis de kosten op mevrouw zelf te verhalen. STIL heeft het ziekenhuis aangeschreven en de situatie 

van mevrouw uitgelegd. We hopen dat zij mevrouw als onverzekerd beschouwen en de kosten niet in rekening brengen.   

 

Tandartspraktijk Beneluxlaan gaat gratis mensen met kiespijn helpen 
Tandarts Fereshta Sayghani wil een keer per maand een persoon zonder verblijfsvergunning gratis helpen. Zij is een van de 

vijftien artsen die dergelijke hulp geven. STIL hielp in 2014 ruim 100 mensen met kiespijn om zorg te krijgen, al dan niet 

tegen betaling. Vaak vraagt STIL een eigen bijdrage. Tandartsen bedankt!  
 

Leuke donaties 
Fooienpot ACU 
Deze week kreeg STIL van politiek cultureel centrum ACU de fooienpot van december voor juridische hulp. Een bedrag van 

200 euro ! Onze dank is groot. 
 

Particuliere gift receptie en donatie voor juridische hulp 
Een persoon gaf STIL afgelopen maand een gift van 470 euro afkomstig van een receptie. Voor de tweede maal gaf een 

andere particulier een gift van 1000 euro voor juridische hulp in 2015. Hartelijk dank!  
 

Gift van Oude Straatnieuws 
Van Stichting Sodetu, het voormalige Utrechtse Straatnieuws, kreeg STIL evenals vorig jaar een gift van 5000 euro voor 

daklozenhulp. Dit bedrag komt van de verkoop van het oude Straatnieuwskantoor (naast de Sleep Inn). Het huidige 

kantoor zit op de Oudegracht. Hartelijk dank!  
 

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

 

Nieuwe staatssecretaris Klaas Dijkhoff over opvang vluchtelingen 

Landen nemen niet ‘ten volle de verantwoordelijkheid’  
 

Tijdens zijn eerste optreden in de Tweede Kamer konden we de opvolger van Teeven, de nieuwe staatssecretaris voor 

Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor het toelatingsbeleid, Klaas Dijkhoff, al een beetje leren kennen. “Ik zal niet 

zeggen dat alle landen nu al hun verantwoordelijkheid ten volle nemen” zei hij. Hij doelde daarmee op landen ‘in de 

regio’ die volgens hem meer zouden kunnen doen wat betreft de opvang van vluchtelingen. (Trouw 25 maart jl). 
 

Dat was reden voor een vrijwilliger op STIL even te  ‘googelen’: Van de tien miljoen 

Syrische vluchtelingen zochten 6,5 miljoen mensen in Syrië zelf een veilig 

heenkomen. In Libanon worden 1,2 miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen, in 

Turkije 800.000 mensen, in Jordanië  600.000 en 200.000 in Irak. Dit gaat enkel om 

geregistreerde vluchtelingen (bron: NOS.nl).  

 

Buiten de regio worden 130.000 Syrische vluchtelingen opgevangen, in Nederland 

10.000, dat is 0,1%. Wij vragen ons af of Nederland wel ten volle haar 

verantwoordelijkheid neemt, zeker als je de media- berichten leest over de 

humanitaire nood in de vluchtelingenkampen rondom Syrië.  


