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Opvang gezocht 

STIL zoekt opvang voor een 

gezin vanaf 26 oktober, voor 

een maand. Daarna kunnen ze 

naar een AZC.  

Ook zoeken we opvang voor 

een Afrikaanse Franssprekende 

moeder met twee kinderen, 

vanaf half november. Voor 

onbepaalde tijd. 

Heb je interesse?  

Mail info@stil-utrecht.nl  

of bel 030 2713 463.  

Liefde boven regels 

Deze maand in de Utrechtse 

Straatnieuws een artikel over 

particulieren die opvang 

bieden aan vluchtelingen. 

Dominee Tineke Zijlstra biedt 

al enkele jaren opvang aan 

vrouwen, soms met kind, die 

cliënt zijn van STIL. Meestal 

logeren ze enkele weken of 

enkele maanden bij haar.  

Juridisch nieuws 

Twee medische verblijfsvergunningen 

Twee mannen met zeer ernstige psychische problemen kregen 

afgelopen maand een verblijfsvergunning. STIL doet  fondswerving 

voor de kosten van deze twee procedures, 972 euro per stuk.  

Een van de mannen verblijft in een psychiatrische kliniek voor 

oorlogsslachtoffers. Hij werd gebeld door een juridisch medewerker 

van STIL om het goede nieuws te vertellen. Hij snapte het niet. Hij zei 

alleen: ‘Waarom kom je nooit op bezoek?’.  Als hij enkele dagen later 

op STIL komt, is hij erg in de war.  

STIL heeft dit jaar een enorme toename van juridische uitgaven omdat 

we toevallig in een jaar vijf van deze procedures moesten voeren. Dit 

kost 4860 euro.  

Donaties zijn welkom op: Bankrekening NL 44 ING B 000 7407021 

Stichting Lauw-Recht, Utrecht o.v.v. juridische kosten (of desgewenst 

een ander doel).  

Opvang op boerderij 
Wonder boven wonder vond STIL weer eens net op het nippertje een 

plek voor een gezin met drie kinderen waaronder een vijf weken oude 

baby. Ze mogen op een boerderij wonen. Daar krijgen ze ook melk, 

groente, kaas en boter. Ze hebben een klein eigen keukentje. Het is er 

klein maar fijn.  

Ook bij dit gezin was het tot op het laatste moment niet zeker of we 

wel een plek voor hen konden vinden. Zo wisselen dramatische 

toestanden bij STIL zich af met mooie momenten. Er is veel ellende in 

de wereld maar er zijn gelukkig ook erg lieve gastvrije mensen! 

Opvang via de kerk 

Dat bleek ook weer een dag later, toen we opnieuw met een gezin in 

de wachtkamer zaten en diezelfde ochtend nog niet wisten waar ze 

die avond moesten slapen. Ook voor hen kwam op het nippertje hulp 

van heel hulpvaardige mensen. Deze mensen regelden bedden en de 

nodige spullen, ook met dank aan Emmaus Parkwijk!! Ze haalden het 

gezin op, gaan ook mee naar medische en andere afspraken. Ze zorgen 

er zelf voor dat het gezin genoeg middelen heeft voor eten e.d. 
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Meer opvangnieuws 

Moeder en kind een 

maand in woongroep 

Een Afrikaanse moeder mocht 

met haar 6-jarige zoontje een 

maand in een woongroep 

logeren. Ze werden daar warm 

welkom geheten, er wonen ook 

andere kinderen in huis. 

Intussen werkte een juridisch 

medewerker van STIL aan een 

procedure waardoor ze een 

tijdelijke verblijfsvergunning 

kunnen krijgen. Ze zijn 

afgelopen week vertrokken, ze 

konden weer in de rijksopvang 

terecht.  

Gezin krijgt opvang  

bij gastvrije familie 

Een moeder wordt met haar 

zoons door een familie opge-

vangen in hun gastenverblijf.  

Net op het moment dat we 

deze moeder en haar zoons 

vertelden dat we geen opvang 

voor hen wisten, werd STIL 

gebeld… Een Nederlands gezin 

met kleine kinderen wilde 

opvang bieden aan vluchte-

lingen. 

Nog diezelfde dag kon het gezin 

er terecht. Het gastadres 

regelde bedden, fietsen en een 

school.   

Vluchteling neemt  

andere vluchteling 

in haar huis 

Een vrouw die zelf als 

vluchteling naar Nederland 

kwam en met hulp van o.a. 

STIL asiel kreeg, heeft nu zelf 

een vrouw in nood in huis 

genomen.  

Veilig in de vrouwenopvang 

In 2011 kwam Elizabeth vanuit Nigeria naar Nederland. Ruim drie jaar 

woonde ze bij haar nu ex-man. Ze heeft een zoon van 15 en een 

dochter van 13. Met zijn drieën wonen ze sinds zeven weken in de 

vrouwenopvang in Utrecht.  

STIL heeft behoorlijk wat moeite moeten doen om deze opvangplek te 

regelen. Haar begeleidster bij STIL vertelt dat Elizabeth in eerste 

instantie niet mocht komen omdat ze geen verblijfspapieren heeft. 

Ondanks het feit dat ze aangifte had gedaan van huiselijk geweld. 

Uiteindelijk heeft STIL met hulp van de gemeente er toch voor kunnen 

zorgen dat Elizabeth en haar twee kinderen er terecht konden.   

Ze is erg blij dat STIL deze plek voor haar heeft kunnen regelen. Leuk 

en gezellig is het er niet, maar het is relatief veilig en in ieder geval 

beter dan op straat. 

Elizabeth heeft mensen van haar kerk waar ze af en toe mee praat, en 

ook met sommige vrouwen uit het huis heeft ze af en toe gesprekken. 

Ze maakt zich veel zorgen, over zichzelf maar vooral over haar 

kinderen en de toekomst. Zij zitten al jaren op dezelfde school, waar 

het gelukkig goed met ze gaat.  

Binnenkort heeft Elizabeth een afspraak met haar advocaat. Hopelijk 

kan er een nieuwe procedure gestart worden. STIL zal haar blijven 

begeleiden.  

Door Erin  

Op zolder 
STIL sprak vorige maand met een jong stel dat via de kerk gehoord had 

van het werk van STIL. Ze boden opvang voor enkele dagen aan op hun 

zolder. 

Op een dag zocht STIL voor een 

moeder en kind een plek. Dit 

stel maakte de logeerkamer 

gereed. Helaas moesten we dit 

op het laatste moment af-

zeggen omdat er een andere 

oplossing voorhanden was.  

Dit stel kreeg een week later 

weer telefoon van STIL of er 

ook een gezin op die zolder zou 

passen… Dit gezin heeft daar 

ruim een week gelogeerd.  

Kamer gezocht 

Een man krijgt leefgeld in 

plaats van nachtopvang en 

eten, in het kader van de BBB. Hij zoekt een kamer van 200 euro.  



Kamer bij medisch 

opvangproject 

Een Noord- Afrikaanse man is 

ernstig ziek (Hodgkin) en 

daarnaast onder psychische 

behandeling bij Altrecht. Hij 

heeft net een zware medische 

behandeling ondergaan.  

Afgelopen maand kreeg hij een 

kamer bij het Medisch 

Opvangproject MOO. Daarvoor 

was hij dakloos. Hij had een 

paar maanden ‘uitstel van 

vertrek’ op medische gronden. 

Nu loopt voor hem een 

aanvraag voor een medische 

verblijfsvergunning (de 

oplettende lezer raadt het al: 

dit kost ook 972 euro…).  

Actienieuws 

Protest tegen nieuwe 
gezinsgevangenis 

Op 6 oktober verstoorden 

activisten de gemeenteraads-

vergadering in Zeist uit protest 

tegen het door de gemeente 

afgeven van een bouwvergun-

ning voor een nieuwe gezins-

gevangenis voor vluchtelingen 

in die gemeente. De 

vergadering is door de 

burgemeester geschorst. 

https://www.indymedia.nl/nod

e/29999 

Oproep 

Fietsenmaker 

zoekt werkplek 

Een fietsenmaker, bekende van 

STIL, zoekt een werkplaats in 

Utrecht.  

Heb je een idee? Mail dan 

info@stil-utrecht.nl.  

Als je ze geen eten meer geeft, 

gaan ze vanzelf weg 
Een Afrikaanse vrouw is uit de gezinslocatie Gilze-Rijen gezet omdat 

haar kinderen de Nederlandse nationaliteit hebben. Sindsdien is zij 

dakloos en gaat van adres naar adres. Officieel mogen kinderen in 

Nederland niet op straat worden gezet maar dit gezin valt buiten alle 

regels omdat mama geen papieren heeft, de kinderen wel.  

Tijdens één van de afspraken om deze moeder weer permanent onder 

dak te krijgen blijkt dat het COA heeft gezegd dat zij zelf uit de 

gezinslocatie is vertrokken. De moeder beaamt dit, maar, zegt zij, dit 

was een dag nadat al haar voorzieningen waren ingetrokken. Dat 

betekent, dat zij en de kinderen geen eten meer kregen. 

Vorig jaar meldde een rechter dat de gezinslocaties waar asielzoekers 
met hun kinderen verblijven niet geschikt zijn voor Nederlandse 
kinderen. "Hun vrijheid wordt er beperkt. Dit is geen plek voor kinderen 
met de Nederlandse nationaliteit. Het verblijf op de gezinslocatie is 
daarnaast schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen, zo bepaalde 
de rechtbank op 2 oktober 2014 in Den Haag." 

Door Alette 

Opvang tijdens de vakantie 
Een oude bekende van STIL reageerde op onze oproep om in de 

vakantie je huis ter beschikking te stellen. Zij past dan zelf vaak op 

huizen en huisdieren van anderen, zodat haar huis acht weken leeg 

stond. Ze bood dit aan als opvangplek voor STIL.  

Twee Afrikaanse 

vrouwen met hun 

drie kinderen 

konden er terecht. 

Intussen heeft 

eentje opvang 

gekregen bij Huize 

Agnes, de ander 

ging naar een ander 

particulier adres en 

vervolgens naar een 

Gezinslocatie.  

Twee fooienpotten 

STIL krijgt deze maand de fooienpot van politiek cultureel centrum 

ACU in Utrecht en het daar om de hoek gelegen hostel Strowis.  

Dus ik zou zeggen: Overnacht een weekendje in Strowis of neem een 

biertje in ACU… 
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Uitstapje naar 

Guinees concert 
Een groep van  vijftien Guinese 

mannen ging afgelopen 

zaterdag naar een concert van 

Guinese muzikanten in Utrecht.  

Nadat ze de hele week om 

entreegeld waren komen 

vragen, was een medewerker 

van STIL het zat en mailde naar 

twee fondsen. Ook zette ze een 

oproep op facebook.  

Dit leverde genoeg geld op 

voor de entree en ieder twee 

drankjes. De wijnboer – Van 

Berkel – in de Laan van Nieuw 

Guinea doneerde in natura…   

Burkens’ Stichting, de Zusters 

van Liefde, een particulier en 

Van Berkel danken we hartelijk!  

Ze hebben de hele nacht 

doorgefeest en veel plezier 

gehad.  

Taart, taart en  

nog eens taart ! 
Een stel kwam in september 

naar het medisch spreekuur 

met een heerlijke zelfgebakken 

taart.  Als bedankje voor de 

goede zorgen tijdens de 

zwangerschap. 

Afgelopen week konden we 

opnieuw lekker taart eten 

omdat M. een verblijfsver-

gunning kreeg! 

Vrijwilligster Hong bakte ook 

een heerlijke appeltaart om te 

bedanken voor een tafel die ze 

van STIL kreeg. Mmmmm…   

Vluchtelingen Welkom in de Janskerk 

Afgelopen zondag demonstreerde in Utrecht een grote groep mensen 

die vluchtelingen welkom willen heten, tegen een iets kleinere groep (!) 

die hen hier niet wensen (zie foto voorpagina). In de Janskerk werd die 

dag een speciale dienst gehouden met als motto vluchtelingen welkom. 

Zo werden onder meer liederen in de Franse en Engelse taal gezongen 

met teksten waaruit die gastvrije houding bleek. Ook brachten vluchte-

lingen theater en muziek. Verhalen werden verteld van vluchtelingen 

en mensen die hen steunen. Ook werd het verhaal van Kikker en de 

Vreemdeling voorgelezen. De opbrengst van deze bijzondere dienst 

gaat naar Villa Vrede en STIL. Bedankt! 

Juridisch coördinator Hermien van STIL:  
“Structurele verandering nodig’’ 
Hermien (26) werkt sinds maart 
2015 voor STIL als sociaal- juridisch 
coördinator. Ze heeft Conflict-
studies & Human Rights 
gestudeerd.  
Na haar afstuderen in 2011 liep ze 
stage bij de UNHCR in Den Haag. 
Op een kilometer van het UNHCR- 
kantoor sliepen uitgeprocedeerde 
vluchtelingen in tenten. Hermien 
realiseerde zich dat uitgeproce-
deerde mensen nergens recht op 
hebben en weinig steun krijgen, 
terwijl ze er wel zijn. Daarom ging 
ze in 2013 vrijwilligerswerk doen 
bij STIL. 

Ze deed een tweede master, 
migratiestudies, en deed 
onderzoek naar protest van 
mensen zonder papieren tegen het 
huidige immigratiebeleid. “Hoe 
meer je legaliseert, hoe meer je illegaliseert”, zegt Hermien. “Dat 
betekent dat het met iedere nieuwe toelatingsregel legitiemer wordt 
dat bepaalde mensen erbuiten vallen. Immers, ze voldoen niet aan 
de criteria…” Hermien wil zich actief tegen dit systeem verzetten. Ze 
realiseert zich dat het heel lastig is om bestaande structuren te 
veranderen, ‘maar we moeten het toch proberen’. 
 “Hoe het nu gaat is oneerlijk,” zegt Hermien. “We moeten verder 
denken dan een individuele verblijfsvergunning of een dak boven 
iemands hoofd. Er moet structureel iets veranderen. Iedereen zou hier 
moeten kunnen komen en gelijke rechten moeten krijgen.”  

Door Alette 

Colofon  Deze nieuwsbrief werd gemaakt door Erin, Alette en Margreet.  

Info over STIL: www.stil-utrecht.nl – weblog: stil2.wordpress.com 

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

