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Vluchtelingen en mensen zonder 
papieren niet meer naar psycholoog? 
 

De laatste tijd krijgt STIL verontrustende berichten van 

cliënten dat hun behandeling in de Basis GGZ is 

stopgezet. Dit gaat bijvoorbeeld onder meer over 

getraumatiseerde vluchtelingen.  

NOAGG, een zorginstelling die hulp biedt aan mensen 

met een niet-westerse culture achtergrond, krijgt  

geen vergoeding meer voor behandeling van mensen 

zonder verblijfsvergunning omdat zij niet kan voldoen 

aan de aangescherpte richtlijnen van het Zorginstituut 

Nederland. Andere instellingen zoals Ipsy en PsyQ 

nemen deze doelgroep niet als cliënt in de Basis GGZ, 

omdat dit geen medisch noodzakelijke zorg zou zijn. 

Mensen die niet voldoen aan de strengere eisen voor 

gespecialiseerde (voorheen tweede lijns-) GGZ, zoals 

van Altrecht, hebben dus geen toegang meer tot 

geestelijke gezondheidszorg. 

 

STIL zoekt vrijwilligers voor sociaal- juridische 

begeleiding (minimaal twee dagen  per week op 

ma/di/do). Interesse? Mail: info@stil-utrecht.nl 

 

Tafelvoetbal toernooi in Villa Vrede 
Rond de twintig mensen deden 18 juni mee aan het 

tafel-voetbal-toernooi in Villa Vrede. De deelnemers 

waren fanatiek en sportief. Er was een vrolijke sfeer. 

Ook waren interessante prijzen te winnen.  

Op de foto’s: de winnaar (rechtsboven), de finale en 

de prijsuitreiking. 

 

Juridische vacature bij STIL     
 

STIL zoekt per 24 augustus een (betaalde) sociaal- 
juridisch medewerker voor 20 uur per week, voor een 
half jaar, met kans op verlenging. Sollicitatiegesprek-
ken vinden plaats in de middag van vrijdag 7 augustus. 
 

https://stil2.wordpress.com/2015/07/20/stil-

zoekt-betaalde-sociaal-juridisch-medewerker/ 

mailto:info@stil-utrecht.nl


STIL stopt met Nederlandse les 

Docenten gaan door! 
STIL stopt na ruim twee jaar met het begeleiden van 

de vrijwilligers van de Nederlandse les. De docenten 

zullen wel les blijven geven maar dan begeleid door 

het Ubuntuhuis en Villa Vrede.  

De les wordt twee dagen per week door vrijwilligers 

gegeven in het Ubuntuhuis. Per les komen er vijf tot 

tien enthousiaste cursisten. Thema’s die aan bod 

komen in de lessen zijn bijvoorbeeld: boodschappen 

doen, bij de dokter, het menselijk lichaam, dieren en 

natuur, sport, huisinrichting, emoties, etc.  

Activiteiten als Nederlandse les zijn belangrijk voor 

STIL maar op dit moment is er geen tijd en ruimte om 

door te gaan met de begeleiding ervan. De 

kernactiviteiten hebben nu prioriteit: het sociaal- 

juridisch spreekuur, het medisch spreekuur, de 

begeleiding van cliënten en het runnen van de 

organisatie als geheel.  

De docenten vinden het jammer om bij STIL te 

stoppen, maar zijn vastbesloten om door te gaan met 

lesgeven. De begeleiding wordt overgedragen aan het 

Ubuntuhuis in samenwerking met Villa Vrede. Zo blijft 

de Nederlandse les onder een organisatie vallen, blijft 

ze daarmee op de kaart van taalhulporganisaties 

bekend, en, last but not least, kunnen de cliënten van 

STIL Nederlands blijven leren! (Door Erin) 
 

Noodopvang voor Eritrese 
Een 24-jarige Eritrese vrouw kreeg deze maand een 

kamer bij de Utrechtse Noodopvang. Ze hoopt alsnog 

asiel te kunnen krijgen. Een andere cliënt van STIL die 

zojuist Noodopvang kreeg, is aangehouden en zit in 

vreemdelingenbewaring.  
 

Opgepakt 
Een andere bekende is deze maand opgepakt na een 

ruzie in een park. Hij had daar niets mee te maken 

maar omdat hij in de buurt was, vroeg de politie hem 

toch naar zijn papieren en fouilleerde hem omdat ze 

op zoek was naar een mes. Vervolgens bleek dat X. 

geen verblijfsvergunning had, moest hij mee naar het 

bureau en werd in vreemdelingenbewaring gesteld. 

 

Kookclub Umoja zoekt koks  
Kookclub Umoja bereidt twee keer in de week een 

maaltijd voor twintig ‘ongedocumenteerde ‘ gasten. Zij 

zijn op zoek naar vrijwilligers die een of twee keer in de 

maand een maaltijd willen maken. Interesse? Mail naar 

danielvandijk@tussenvoorziening.nl. 

 

Kapot kunstgebit 
Een Afghaanse man die al jarenlang bekend is bij STIL 

komt langs. Er is een stukje van zijn kunstgebit 

afgebroken. Aiaiai, het is vakantietijd en de tandartsen 

zijn allemaal druk of weg. Hoe kom ik nu aan een 

tandarts die een offerte wil maken om het kunstgebit 

te repareren. Gelukkig trekt de Afghaanse man een 

afsprakenkaart tevoorschijn: hij heeft gewoon zijn 

eigen tandarts. Ik bel de praktijk, maar op 

woensdagochtend zijn ze niet geopend. De meneer 

spreekt redelijk goed Nederlands. Hij gaat nu zelf een 

offerte opvragen en komt daar volgende week weer 

mee naar STIL. Dan gaan we bekijken wie welk deel 

betaalt.  

(Door Alette, vrijwilliger bij het medisch spreekuur en 

de nieuwsbrief) 

 

STIL zoekt ook vrijwilligers voor:   

Administratie (1 dg per week), klusjes (incidenteel) 

en fonds- en donateurswerving (± 1 dag p wk) 

Zie www.stil-utrecht.nl 

 

http://www.stil-utrecht.nl/


 

Leuke donaties 
Emmaus Overvecht doneert de opbrengst van twee 

zaterdagmiddagen aan STIL. De eerste middag was tijdens 

de start van de Tour de France. Toch leverde dit nog 370 

euro op. Hartelijk dank!  
 

 

Donatie van een bruidspaar  
Een bruidspaar gaf in mei een 

donatie van 270 euro aan STIL. 

Dank en veel geluk!  

 

Donatie van Toevlucht 
In juni kreeg STIL van nachtopvang voor ongedocumenteerden Toevlucht bericht dat een bedrag dat bij hen in 2014 

resteerde aan particuliere donaties, aan STIL geschonken wordt ten behoeve van medische uitgaven en eten voor 

onze doelgroep. Wegens toegenomen uitgaven op beide terreinen, zijn we daar heel blij mee. Hartelijk dank!  

 
Nieuwe Kerk en Tuindorpkerk  
steunen STIL opnieuw drie jaar! 
De Nieuwe Kerk en Tuindorpkerk steunden STIL al de afgelopen drie jaar 

met een jaarlijkse donatie. In juni dit jaar kregen we bericht dat deze 

Utrechtse kerken opnieuw drie jaar steun aan STIL willen bieden. Jaarlijks 

krijgen we een bedrag van 1500 euro.  

Ook willen ze andere soort hulp bieden. Zo helpen ze bij het verspreiden 

van noodoproepen voor bijvoorbeeld opvang. We houden contact om te 

bespreken wat de kerken nog meer kunnen doen voor onze doelgroep.  

Hartelijk dank!  

  

Vaste donateurs nog altijd erg nodig voor STIL!  
STIL is voor een derde deel van haar werk (bijna 100.000 euro) afhankelijk van fondsen en donateurs. Dit betreft 

vrijwel alle directe cliëntuitgaven. Omdat fondsen vaak slechts incidenteel en projectmatig steunen en niet voor 

terugkerende (structurele) uitgaven, is het moeilijk om keer op keer grote bedragen binnen te halen. Vandaar dat 

STIL graag zoveel mogelijk vaste donateurs wil. Maakt niet uit of het om grote of kleine bedragen gaat. Met vaste 

donateurs kunnen we meer continuïteit in de hulpverlening bieden.  

Als je ons wil steunen, kun je dan zelf een periodieke overschrijving regelen bij je eigen bank? Ons banknummer is: 

NL 44 ING B 000 740 7021 tnv Stichting Lauw- Recht. Je gift is aftrekbaar van de belasting omdat we officieel erkend 

zijn als goed doel (ANBI-status). Meer informatie: info@stil-utrecht.nl of: www.stil-utrecht.nl. 

 

Vrijwilliger fondswerving  
STIL geeft dit jaar meer uit dan verwacht aan medische en 

humanitaire hulp omdat het aantal dakloze vluchtelingen 

dat voor hulp aanklopt opnieuw is toegenomen. Omdat we 

al alleen de meest noodzakelijke steun geven, is het erg 

moeilijk -zo niet onmogelijk- te bezuinigen. Vandaar dat we 

voor dit jaar extra fondswerving doen. Ook in 2016 willen 

we het huidige beleid voortzetten. Daarom zoeken we een 

vrijwilliger die kan helpen donateurs en fondsen te werven. 

We hopen dat die persoon originele ideeën kan leveren en 

extra fondsen en donateurs kan binnenhalen.  

Interesse? Mail: info@stil-utrecht.nl. T.a.v.Gemma. 

 

Klusjesman (m/v) 
STIL zoekt een klusjesman/vrouw voor allerhande klussen. 

Timmeren, reparaties, sloten, glas, van alles. Graag even 

mailen: info@stil-utrecht.nl, bellen: 030 2713463 (ma t/m 

do) of langskomen op STIL, Laan van Nieuw Guinea 143.  

 
Fietsen 

kunnen cliënten altijd goed gebruiken. Heb je er 

eentje over? Breng ‘m langs bij STIL, Ubuntuhuis of 

Villa Vrede. Liefst met slot en verlichting.  

mailto:info@stil-utrecht.nl
mailto:info@stil-utrecht.nl
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Hoe bewijs je dat je homo bent? 
 

Raad van State wil meer duidelijkheid over hoe 
beoordeeld wordt of vluchtelingen homoseksueel zijn 
 

Als een vluchteling vreest voor vervolging vanwege zijn 
of haar homoseksualiteit en asiel aanvraagt in 
Nederland, is het lastig te bewijzen dat hij of zij echt 
homoseksueel is. Voor de IND is het ook lastig te 
beoordelen. Soms worden mensen afgewezen omdat 
de IND hen niet gelooft.  
Er zijn geen richtlijnen of criteria en er is geen beleid. 
Naar sommige zaken mag de IND niet vragen om 
redenen van privacy.  

De Raad van State liet in juli weten dat de IND zich 
opnieuw over de aanvragen van drie homoseksuelen 
moet buigen en bij eventuele afwijzing moet aangeven 
waarom men niet gelooft dat de betrokkene 
homoseksueel is. Het ging om mannen uit Gambia, 
Oeganda en Afghanistan. Hoe deze zaak afloopt kan 
interessant zijn voor andere asielzoekers die een 
bewijsprobleem hebben. (Bron: Trouw) 
 

Raad van State hanteert streng ‘meewerkcriterium’ 

‘Onmogelijk’ aan voorwaarden 

kinderpardon te voldoen  
De definitieve Kinderpardonregeling, die geldt voor  

nieuwkomers en de kinderen die nog geen vijf jaar in 

Nederland waren bij het uitroepen van het kinderpardon, is 

strenger dan het eerste kinderpardon. Uit een uitspraak van 

de Raad van State begin deze maand, blijkt dat de regeling 

zelfs zo streng is dat er ‘onmogelijk’ aan kan worden voldaan, 

concludeert INLIA.  

De kinderen en hun ouders moeten ‘meewerken’ aan 

terugkeer. Nu blijkt dat de Raad van State dit laatste 

criterium heel streng wil hanteren. “De bewijslast om aan te 

tonen dat iemand buiten schuld niet aan reispapieren kan 

komen is zo zwaar dat vrijwel niemand hieraan kan 

voldoen”’, meldt de website van INLIA.  

Om in aanmerking te kunnen komen voor de definitieve 

regeling van het kinderpardon moet  het gezin aantonen 

alles gedaan te hebben om vrijwillig terug te keren zonder 

dat dit resultaat heeft gehad. De bewijslast hiervoor is even 

zwaar als die voor de ‘buitenschuldregeling’. Dit is een 

regeling die afgewezen asielzoekers die niet terug kunnen 

keren vanwege het ontbreken van reisdocumenten, de kans 

zou moeten bieden op een verblijfsvergunning wegens het 

‘buiten hun schuld’ niet terug kunnen keren naar land van 

herkomst. Maar in praktijk kunnen maar heel weinig mensen 

aan de strenge eisen hiervoor voldoen.  

Voor hulporganisaties, vluchtelingenkinderen en hun 

ouders, is de uitspraak van de Raad een grote teleurstelling.  

Lees meer via:  

http://www.inlia.nl/news/show/definitieve-regeling-

kinderpardon-is-een-dode-letter 

Delegaties verwend met kado’s en luxe 
Met stroop smeren om LP’s  te verkrijgen  
 

Er zijn landen die geen onderdanen terugnemen. En er 
zijn landen die alleen onderdanen terugnemen na 
smeren met stroop. De Dienst Terugkeer en Vertrek 
betaalt tickets, daggeld, kado’s,  hotelovernachtingen 
en activiteiten voor delegaties. Zo staat het in de 
instructie voor haar medewerkers.  
Deze informatie kwam boven tafel nadat de kerkelijke 
vluchtelingenorganisatie INLIA  een beroep deed op de 
Wet Openbaarheid Bestuur.  
Zie http://www.inlia.nl/news/show/richtlijnen-
taskforces-voor-verkrijgen-reispapieren 

 

Raad van State erkent nationaliteits-

verklaring Somalische ambassade niet  
De eisen voor het aantonen van de Somalische 

nationaliteit zijn opnieuw aangescherpt. Volgens de 

Raad van State zijn nationaliteitsverklaringen van de 

Somalische ambassade onvoldoende om de afkomst 

van vluchtelingen aan te tonen. Daaruit kan namelijk 

"niet worden afgeleid dat de vreemdeling tot aan het 

vertrek naar Nederland in Somalië heeft verbleven". Dit 

staat in een uitspraak van 11 juni. 

Volgens het ambtsbericht van Buitenlandse Zaken 

heeft Somalië echter al sinds 1991 geen functio-

nerende bevolkingsadministratie  meer die een 

betrouwbare verklaring omtrent het verblijf zou 

kunnen afgeven. Bovendien accepteert Nederland 

"geen enkel identiteitsdocument dat door de 

Somalische autoriteiten is uitgevaardigd", aldus 

hetzelfde ambtsbericht. Bron: www.inlia.nl 

Dit weekend! 
Kampvuur, djembé en kamperen in het Majellapark 

Voor de lezers die dit nog op tijd lezen: Dit weekend 

kun je even langs het Majellapark waar bekenden van 

STIL een kampvuur maken en zaterdagavond djembé 

spelen. Enkele mensen slapen in een tent, het park is 

dit weekend tot camping omgetoverd. 

Laptop kado 
Na onze oproep kregen we gratis een laptop voor 

kantoor. We kunnen die goed gebruiken omdat we 

soms te weinig werkplekken hebben. Hartelijk dank!  

 

Nog op zoek naar... 

STIL zoekt nog steeds goedwerkende computers.  

Graag mailen naar info@stil-utrecht.nl. 
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