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Na 15 jaar verblijf opgesloten ter uitzetting 

Vanavond 18.30 protestdemonstratie 
Twee Angolese kinderen van 18 en 13 jaar, die al 

vijftien en dertien jaar in Nederland wonen, zijn 

samen met hun ouders opgesloten in Kamp Zeist 

om eind van de week uitgezet te worden naar 

Angola.  

Ze werden in een AZC van bed gelicht, konden 

snel paar spullen pakken, telefoons zijn in beslag 

genomen. De dochter zou vandaag aan een 

studie beginnen, de zoon had zaterdag een 

belangrijke voetbalwedstrijd die hij nu gemist 

heeft.  

Afgewezen 

voor 

kinderpardon 

Hun aanvraag 

voor het 

kinderpardon 

is afgewezen 

omdat hun 

vader een zogenoemde 1F-status heeft, hij zou 

schuldig zijn aan oorlogsmisdaden.  

Deze status kan iemand krijgen zonder strafzaak, 

veroordeling of bewijs. Dit is een contra-indicatie 

bij het kinderpardon, kinderen van 1 Ffers 

worden afgewezen. Intussen is bekend dat bij 

een andere 1 F- vader een kind wel pardon kreeg.  

Normaal gesproken kunnen kinderen en partner 

van een 1 Ffer na tien jaar verblijf in Nederland 

wel legaliseren ondanks de status van papa. Dit 

geldt echter niet bij het kinderpardon.  

Volgens Defence for Children zou het maar om 

twee gezinnen gaan die hierom zijn afgewezen.  

Om 18.30 u voor detentiecentrum Zeist, 

Richelleweg 13, Soesterberg.  

Foto: Márcia (18) en Gláucio (13) 

Meer info: http://www.defenceforchildren.nl 

Hapjes en muziek  
op markt in de straat van STIL  
zondag 13 september 10- 17 u 

Muziek, dansen, multiculturele hapjes, kunst van 

vluchtelingen en gezelligheid.  Daarvoor kun je 

zondag 13 september de hele dag langskomen op 

de Laan van Nieuw Guinea (het verlengde van de 

Kanaalstraat), de straat waar het kantoor van STIL 

is. Onze kramen (STIL, Ubuntu en Villa Vrede e.a.) 

staan ter hoogte van Emmaus en de bushalte.  

Oeps vergissing, verkeerde land 

Toch geen medische vergunning 

Vorige week ging een juridisch medewerker van 

STIL met L (24 jr, vluchteling uit Sierra Leone) mee 

naar de IND om een aanvraag te doen voor een 

verblijfsvergunning op medische gronden. Bij het 

loket van de IND waar hij in persoon aanwezig 

moest zijn, werd gezegd: ‘heel mooi u krijgt een 

vergunning’.  

Als Hermien van STIL de leges gaat betalen, komt 

de loketvrouw achter hen aan gerend en zegt: 

‘Sorry, we hebben een foutje gemaakt en de 

aanvraag getoetst aan de situatie in Somalië. U 

krijgt dus nog geen verblijfsvergunning. We 

moeten opnieuw het BMA* onderzoek laten 

doen’. .. 

Eerder heeft deze man tot twee keer toe uitstel 

van vertrek gekregen om medische redenen. Hij is 

getraumatiseerd, soms psychotisch en kwetsbaar. 

Hij kwam in 2013 voor het eerst in verwarde 

toestand bij STIL. Hij kon in de nachtopvang voor 

daklozen terecht en vervolgens in een kliniek voor 

oorlogsslachtoffers in Wolfheze. Later ging hij 

naar een AZC speciaal voor mensen met 

psychische problemen.  

*Bureau medische advisering van de IND 



Onbetaalbare  juridische procedures  

Zoals L zijn er deze maand nog twee mensen die 

door STIL begeleid worden in een zelfde medische 

procedure. Eentje is er eveneens heel slecht aan 

toe, vaak komt hij op STIL in erg verwarde  toe-

stand, de ander heeft een verstandelijke beper-

king. Voor alle drie betalen we de legeskosten, 

bijna duizend euro per persoon, samen dus bijna 

3000  euro.We zitten mede daardoor nu al ver 

boven ons jaarbudget. 

Mensen zonder verblijfsvergunning hebben recht op 

juridische bijstand. Echter hier zijn zulke hoge kosten 

aan verbonden dat ze er in praktijk vaak geen toegang 

toe hebben. Zo kost het verkrijgen en verzenden van 

een document (bijvoorbeeld een id-document of een 

bewijsstuk) vaak meer dan 100 euro. Een onderzoek 

kost soms meer dan duizend euro, de griffiekosten 

meer dan 100 euro, de legeskosten honderden euro’s. 

Terwijl, zoals de meeste lezers inmiddels wel weten, 

deze mensen geen recht op werk en bijstand hebben.  

STIL heeft hiervoor dit jaar het project Recht op Recht 

opgezet. Hiervoor zijn donaties nog steeds van harte 

welkom. Als je vaste donateur wordt, besteden we je 

donatie aan medische, juridische of humanitaire hulp.  

Donaties zijn welkom op bankrekening:  

NL 44 INGB 000 740 7021  

o.v.v. Stichting Lauw-Recht, Utrecht 

Kom proeven  

op 13 

september!  
Zie pagina 1. 

 

Opvang gezocht 
Voor een Afrikaanse vrouw ( Franssprekend) met 

kind zoekt STIL opvang vanaf 7 september.  

Heb je interesse? Laat het weten aan STIL, via 030 

2713 463, of per mail: info@stil-utrecht.nl.  

Huurkamer gezocht 
Een Oost-Afrikaanse jongen krijgt van een 

(andere) gemeente  leefgeld. Hij kan daarvan een 

kamer huren. Heb je een tip? Laat het weten aan  

STIL. Hij kan zich wegens zijn status nog niet 

inschrijven bij de gemeente.  

Nieuws van de straat  
Ziek op straat  
Een 52-jarige Oost-Afrikaanse vrouw met allerlei 

medische klachten kwam woensdag op STIL. Ze 

was door een jongen op straat gevonden.  Ze 

verbleef al drie weken buiten het AZC waar ze 

weg gestuurd was met een tas medicijnen. Ze 

sliep al die tijd in een kerk, vertelde ze.  

Ze gebruikt onder mee rustgevende- en slaap-

medicatie, is getraumatiseerd en heeft serieuze 

lichamelijke klachten, zoals aan haar schildklier, 

bijnier en oog.  

STIL regelde tijdelijk nachtopvang hier. Intussen 

wordt een plek in een andere stad geregeld waar 

ze beter bekend is en meer netwerk heeft.  

Door vreemdelingenpolitie  

bij STIL gebracht 

A. werd half augustus door de vreemdelingen-
politie bij STIL gebracht, nadat hij uit bed gelicht 
was. Hij verbleef al ongeveer twee jaar in een 
kamer bij begeleid wonen wegens zijn 
verstandelijke beperking, met onderbreking van 
een periode vreemdelingendetentie.  
De detentie werd opgeheven omdat hij in een 
medische procedure verwikkeld was. Deze is 
inmiddels verloren: hij mag niet in Nederland 
blijven voor medische behandeling.  
Echter omdat hij al 26 jaar in Nederland woont, 
ziet hij terugkeer naar land van herkomst niet 
zitten, met name omdat hij daar niemand (meer) 
kent en omdat de zorg die hij nodig heeft wel 
aanwezig is, maar moeilijk toegankelijk. 

De vreemdelingenpolitie gaf STIL bij het afzetten 
ook zijn medicatie en het ‘aftekenlijstje’: op welke 
momenten van de dag hij de verschillende pillen 
dient in te nemen. Inmiddels verstrekken wij hem 
al drie weken steeds voor een paar dagen zijn 
medicatie. Nieuwe medicatie wordt steeds voor 
enkele dagen voorgeschreven. Aangezien voor 
elke receptregel per keer vijf euro moet worden 
betaald, loopt dit aardig in de kosten. 
Het is niet duidelijk wie opdracht gegeven heeft 
hem van zijn bed te lichten en bij STIL te brengen. 
Al lange tijd is duidelijk dat hij onuitzetbaar is. Nog 
steeds is het niet gelukt een passende oplossing te 
vinden. Op dit moment kan hij tijdelijk bij het 
Leger des Heils in de nachtopvang, overdag zwerft 
hij rond op straat.

mailto:info@stil-utrecht.nl


Medisch nieuws 

Even de pin uit het been halen 

Op het medisch spreekuur komt een meneer met 
een begeleidster. Hij heeft op zijn been een 
geweldig litteken. Daaronder zit een pin die er 
anderhalf jaar geleden is ingezet na een 
beenbreuk. Die pin begint nu pijn te doen, dus 
die moet eruit worden gehaald. Het eerste 
telefoontje is naar de huisarts: wilt u deze 
meneer eerst nog zien? De huisarts denkt dat dat 
niet nodig is en adviseert om direct met het 
ziekenhuis te bellen. De afdeling Chirurgie van 
het Antoniusziekenhuis neemt vlot op. Degene 
die opneemt weet niets van de regeling dat zij 
onverzekerbare mensen behandelen, maar is 
heel belangstellend en welwillend. Zij vraagt het 
na en na een halve minuut is het: ja hoor, het kan 
volgende week. Als hij dan een STIL-brief 
meeneemt is het goed. We zijn alle drie verbaasd 
dat het zó snel geregeld was! (Door Alette) 

De dag doorkomen 
B. is met de dag meer moe en wanhopiger. “Dit is 

geen leven”, ik mag elke avond naar binnen bij 

Toevlucht en in de ochtend word ik de deur weer 

uit. Dan moet ik de dag zien door te komen. Ik 

mag niet werken, ik kan geen leven opbouwen’. 

B. is een van de mensen die bij Toevlucht slaapt, 

wiens dossier om die reden door Vluchtelingen-

Werk wordt behandeld*. Hij komt uit Eritrea 

maar dat gelooft de IND niet. Als dit wel zo was 

geweest zou hij zoals veel Eritreeërs opvang van 

het rijk hebben gekregen.  

Hij heeft  bewijs nodig dat hij Eritrees is of bewijs 

dat hij in de problemen komt bij terugkeer. Dit is 

bij velen lastig of onmogelijk. Bewijs maar eens 

dat je opgesloten en gemarteld gaat worden als 

je terug naar je land gaat. Dit lukt velen niet.  

Een idee kan zijn je vrienden of familie te benade-

ren. Helaas lopen die daardoor soms ook gevaar 

of soms is het niet mogelijk hen te benaderen.  

De asielprocedure van het moment is voor velen 

een ramp. Helaas lijkt de tijd niet  rijp voor een 

vermenselijking van het asielbeleid. 

 
*STIL helpt deze man niet juridisch wel medisch en met 

(vergoeding van) eten, onderdak en drogistproducten. 

 

Je kunt niet altijd winnen… 

Op 4 augustus speelde FC Ubuntu tegen Faya Lobi 

in Kanaleneiland. Helaas hebben ze voor de 

afwisseling eens niet gewonnen! Maar er komt 

een revanche… 

Hoeveel mensenrechten heeft 

een uitgeprocedeerd kind ? 
Op dit moment loopt er een rechtszaak tussen 

120 mensen, waaronder 52 kinderen, en staats-

secretaris van Justitie Klaas Dijkhoff. De inzet van 

deze zaak is of de kinderen moeten verhuizen 

naar een ander asielzoekerscentrum of dat ze in 

hun huidige woonplaats Almelo mogen blijven, 

waar sommigen van hen al zeven jaar wonen, 

waar ze naar school gaan, waar ze hun huisarts 

en psycholoog hebben en waar hun vrienden en 

vriendinnen wonen.  

Het gaat om kinderen die geen recht hebben op 

verblijf. Deze uitgeprocedeerde kinderen hebben, 

ook als de ouders niet terug kunnen of willen 

naar hun land, recht op scholing. Het liefst blijven 

zij in hun vertrouwde omgeving. Maar het COA 

wil de beschikbare opvangplekken anders 

organiseren en wil daarom de gezinnen laten 

verhuizen naar gezinslocaties in bijvoorbeeld 

Emmen en Burgum.  

Het is nu de vraag hoeveel mensenrechten je nog 

bezit als je een uitgeprocedeerd kind bent.  
(Door Alette) 

Wij zijn Hier moet weg uit kunstacademie  
In augustus bezetten sympathisanten van Wij Zijn 

Hier de voormalige kunstacademie in Amsterdam, 

als noodopvang voor de vluchtelingen om hun 

strijd voor sociale en politieke rechten voort te 

kunnen zetten. Van de eigenaar moeten ze helaas 

voor morgen(1 september) uit het pand zijn.  

Zie Facebook Wij zijn hier     


