
Opvang vluchtelingen bij particulieren niet verantwoord?!  

Wat dacht je van leven op straat, vijf keer verhuizen in een paar jaar van AZC naar AZC, jaren in 

een gezinslocatie wonen met dagelijkse stempelplicht, maandenlang of jarenlang in de 

daklozenopvang slapen?!  

STIL heeft een andere ervaring: 

Opvang bij particulieren is voor mensen van levensbelang, biedt 

warmte, een veilige plek, een nieuwe familie en steun !  

De voorpagina van Trouw meldt evenals veel andere mensen en media deze week dat opvang van 

vluchtelingen bij particulieren niet goed zou zijn. Wat de organisatie STIL (en vele andere in NL) 

echter meemaken is een nog minder verantwoorde situatie: Getraumatiseerde en zieke mensen 

worden dagelijks door de rijksoverheid de straat op gestuurd!   

Vaak alsnog asiel 

Dat zijn vluchtelingen die hier geen asiel krijgen. Het is voor velen onmogelijk of heel moeilijk te 

bewijzen dat ze een probleem hebben in hun land. Vaak kan iemand met serieuze begeleiding en 

nieuwe bewijzen alsnog asiel krijgen. Soms kunnen mensen na enkele gedwongen opnamen toch een 

medische verblijfsvergunning krijgen (of uitstel van vertrek). Soms is er geen juridisch perspectief 

maar kan iemand toch niet terug. Uit angst of omdat er geen reisdocumenten te regelen zijn.  

Onmisbare gastvrijheid 

Veel mensen hebben dan het geluk dat ze gastvrijheid ontmoeten van mensen die een kamer, een 

zolder een tuinhuisje of logeerbed aanbieden. Soms kunnen ze daar in nood een nacht of een week 

terecht. Soms maandenlang of enkele jaren.  

Zo mocht Kasim uit Ethiopië, ook als vluchteling op straat gezet, meer dan twee jaar ergens wonen 

en kreeg na al die tijd met nieuwe bewijzen alsnog asiel. Diezelfde mensen hielpen ook H. met 

dochtertje uit Afghanistan. Zij kregen na enkele weken met nieuwe bewijzen alsnog asiel. Dominee T. 

ving al meerdere vrouwen op in haar huis, soms zwanger of met klein kind, die anders aan de straat 

waren overgeleverd. 

Nachtopvang niet altijd mogelijk 

Sinds kort is er voor vele dakloze vluchtelingen nachtopvang (BedBadBrood) in gemeenten, nadat 

Nederland door een mensenrechtencomité op de vingers is getikt. Maar niet iedereen kan daar 

terecht. En de regering wil dat er alleen mensen slapen die meewerken aan terugkeer naar hun land 

van herkomst. En dat terwijl meer dan de helft van de mensen die in Utrecht gemeentelijk 

gefinancierde 24-uursopvang krijgen (nadat ze op straat gezet zijn) na korte of lange tijd alsnog 

legaliseert…  

Uiteraard zijn er weleens (cultuur)botsingen zoals iedereen meemaakt die samenwoont met een 

andere persoon. Maar de meeste ervaringen zijn positief. En zeker voor mensen die geen andere 

keus hebben!  

Wil jij enkele weken of maanden iemand opvangen? Mail dan naar info@stil-utrecht.nl.  
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