
 

Overal aan meegewerkt,  

toch op straat gezet 
Lukumanu Foseini (34) snapt er niets van. “Ik heb overal aan 

meegewerkt, toch hebben ze mij op straat gezet”. “Vanwege 

onvoldoende meewerkendheid”, staat er zelfs in de brief die hij 

meekreeg.  

Lukumanu is al veertien jaar in Nederland. Omdat hij geen 

juridische mogelijkheden heeft, het leven zonder papieren zat 

is en zijn familie mist, wil hij terug naar Benin. Daar is het nu 

weer veilig voor hem, eerder niet. Hoewel hij actief probeert 

zijn terugkeer te regelen, is hij gisteren toch de straat op 

gestuurd. 

VVD-politici verkondigen regelmatig in de media dat uitgepro-

cedeerde vluchtelingen niet op straat worden gezet als ze 

overal aan meewerken, maar dit gebeurt toch. Zo kwam 

vandaag een cliënt van STIL op kantoor langs die na ruim acht 

maanden verblijf in de Vrijheidsbeperkende locatie (VBL, een 

terugkeercentrum), in Ter Apel, op straat is gezet terwijl hij 

(aantoonbaar) probeert zijn terugkeer te regelen.  

In de VBL werkte hij samen met de Dienst Terugkeer en Vertrek 

(DT&V) aan het verkrijgen van reisdocumenten om terug te 

kunnen keren naar Benin. Toch is hij gisteren na ruim acht 

maanden op straat gezet, of eigenlijk op het station van 

Emmen, met een dagkaart voor de trein.  

Terug na veertien jaar 

Lukumanu is sinds 2001 in Nederland, werd in 2006 uitgepro-

cedeerd op straat gezet en woont sinds 2008 in Utrecht. Sinds 

die tijd is hij bekend bij STIL. Het was in al die jaren niet mogelijk 

een nieuwe procedure te starten omdat hij geen bewijzen kon 

verkrijgen die zijn asielverhaal konden onderbouwen.  

Via het ‘tracing team’ van het Rode Kruis kreeg hij enkele jaren 

geleden weer contact met zijn zus, die inmiddels in een 

buurland woonde. Vorig jaar besloot Lukumanu dat hij terug 

wilde keren. Vooral omdat hij zijn familie mist. Ook is de situatie 

in zijn land veranderd waardoor hij nu niet meer bang is terug 

te keren.  

Lees verder op de volgende bladzijde.  

 

STIL is gesloten tot 

maandag 4 januari  

Wel medisch spreekuur 

woensdag  9-11 u  

Vanaf nu tot maandag 4 januari 

is STIL gesloten. Wel is er 

woensdag 30 december 

medisch spreekuur van 9-11 

uur. Kom niet te laat, ’s 

middags is het kantoor 

gesloten. Je kunt die dag ook 

geld voor de eigen bijdrage van 

medicatie krijgen.  

Sociaal- juridisch spreekuur: in 

2016 elke donderdag 

Donderdag 7 januari is er weer 

sociaal- juridisch spreekuur van 

9.30 -13 uur . In het nieuwe jaar 

draait STIL elke donderdag 

spreekuur.   

STIL wenst alle lezers een 

Goede Kerst en een  

Veilig, Vrij, Gezond en 

Solidair 2016 



(Vervolg van pagina 1)  

Daarnaast is het leven voor hem heel zwaar geworden, al die 

jaren zonder (recht op) werk of inkomen, zonder dat sprake is 

van (juridisch) perspectief.  

Ambassade werkt niet mee 

Lukumanu zat twee keer in vreemdelingendetentie, een keer 

vier maanden en een keer zes maanden, om het land uitgezet 

te worden. Hij is toen twee keer bij de ambassade in Brussel 

‘gepresenteerd’ om te pogen aan een reisdocument (paspoort 

of Laissez Passer) te komen. Dit is niet gelukt.  

Toen hij later besloot dat hij zelf zijn reis wilde regelen, durfde 

hij niet zonder reisdocument naar België te gaan, waar de 

ambassade gevestigd is. Maar omdat hij bezig was met zijn 

terugkeer, kon hij vorig jaar april in de VBL terecht. Daar werd 

hij in de terugkeerpogingen gesteund door de Dienst Terugkeer 

en Vertrek (DT&V) en de Internationale Organisatie voor 

Migratie (IOM). Het lukte hen echter ook niet van de 

ambassade reisdocumenten te krijgen. Hoewel hij, dankzij zijn 

zus, intussen in het bezit is van een geboorteakte, heeft hij geen 

id-bewijs met foto. Om die reden weigert de ambassade hem 

een reisdocument te geven. Dit id-bewijs kan hij alleen in Benin 

zelf ‘in persoon’ ophalen… 

In de VBL, oorspronkelijk opgezet met de bedoeling dat mensen 

er twaalf weken verblijven- verbleef hij 34 weken. Hij heeft er 

een opleiding tot automonteur kunnen doen, en daarvan ook 

een diploma op zak. Daar is hij erg blij mee. Hij wil in zijn land 

als monteur aan de slag. Maar ja, die terugkeer lukt dus niet.  

In de Bed-Bad-Brood-discussie wordt in de media en Tweede 

Kamer steeds gezegd dat mensen die meewerken aan hun 

eigen vertrek niet op straat worden gezet…. STIL weet al langer 

dan vandaag dat dat verhaal niet waar is maar we hebben nu 

dus dit voorbeeld als bewijs.  

Bouwbedrijf bezet  uit 

protest tegen bouw 

gezinsgevangenis 

Actievoerders bezetten 

18 december het dak van 

bouwbedrijf De Vries & 

Verburg in Stolwijk. Dit 

bedrijf bouwt mee aan 

de gezinsgevangenis op 

het terrein van Kamp 

Zeist. Zie aagu.nl 

Kamer na tien 

maanden dakloosheid 

Na tien maanden verblijf in het 

daklozencircuit kreeg U. te 

horen dat hij in aanmerking 

komt voor een kamer bij de 

Noodopvang in Utrecht. Hij kan 

hier terecht omdat hij nieuw 

bewijsmateriaal verzameld 

heeft waarmee hij hoopt een 

nieuw asielverzoek in te 

kunnen dienen.  

U kwam in de zomer van 2014 

naar Nederland, gevlucht uit 

Ethiopië. Hij behoort tot de 

Oromo- bevolkingsgroep. Na 

verblijf in enkele asielzoekers-

centra, werd zijn asielverzoek 

afgewezen. Hij kon het verhaal 

onvoldoende bewijzen.  

In februari van dit jaar werd hij 

de straat op gestuurd en kreeg 

de opdracht binnen 24 uur het 

land te verlaten. Hij werd met 

een dagkaart voor de trein op 

station Emmen afgezet. Hij wist 

niet wat hij moest doen, nam 

de trein naar Utrecht. Daar 

sprak hij op het station met 

een Somaliër, die hem naar 

STIL toe bracht.  

Vervolgens kreeg hij hier 

garantstellingen voor eten bij 

het Smulhuis, onderdak in 

Toevlucht en na verloop van 

tijd juridische bijstand van 

VluchtelingenWerk Stad.  

Huurkamer gezocht 

In het nieuwe jaar zoeken we 

een huurkamer voor een Oost-

Afrikaanse man. Hij kan 200 

euro huur betalen.  

Mail: info@stil-utrecht.nl 



Claire, nieuwe juridische medewerker bij STIL: 

“Een wereld zonder grenzen  

is volgens mij mogelijk” 

“De ergste discriminatie vind ik die op basis van 

geboorteplaats”, zegt Claire Schaepelynck. Zij is 27 jaar en 

werkt sinds oktober bij STIL als sociaal- juridisch medewerker. 

Claire is Francaise. In Rotterdam studeerde ze Internationaal en 

Europees Recht. Haar scriptie heeft Claire geschreven op het 

gebied van migratierecht. Na haar studie ging ze in Brussel 

werken bij de Raad van Vreemdelingenbetwistingen (RVV). 

Deze Raad neemt beslissingen over asielaanvragen in België. 

Na drie jaar besloot Claire dat ze aan de andere kant wilde 

werken, dat vond ze interessanter want , ’er is weinig 

solidariteit met deze mensen’. Ze deed vrijwilligerswerk bij 

VluchtelingenWerk, de Amsterdamse vluchtelingenorganisatie 

ASKV en de Rechtswinkel Migranten. Vervolgens werd ze 

aangenomen bij STIL. 

Wat is jouw ideaal?  

“Een wereld zonder grenzen is volgens mij mogelijk, maar wij 

denken dat het niet kan omdat we het niet kennen. De ergste 

discriminatie vind ik die op basis van geboorteplaats”.  

Wat vind je van het huidige beleid? 

“Ik zou zoveel willen veranderen aan het beleid dat ik niet weet 

waar ik moet beginnen. Ik had een heel ander beeld van 

Nederland. Ik dacht dat Nederland open en tolerant was. Maar 

dat is niet zo. Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan 

Frankrijk, daar kun je na vijf jaar een verblijfsvergunning krijgen 

als je werk hebt. Zo’n regeling heeft Nederland helemaal niet. 

Wat ik ook erg vind is dat mensen die asiel willen aanvragen 

niet op een veilige manier hiernaartoe kunnen komen. Ik zou 

zeggen: maak het veilig!” 

Hoe bevalt het werk bij STIL? 

“Het werk bij STIL vind ik leuk omdat het heel veelzijdig is, het 

gaat niet alleen om verblijfsvergunningen maar ook om sociale 

rechten. Het zijn vaak complexe zaken maar er is een goede 

solidariteit in het team. Ik heb het idee dat ik mezelf goed kan 

ontwikkelen bij STIL”. 

Wanneer is jouw werk geslaagd? 

“Mijn werk is geslaagd als er een verblijfsvergunning is voor 

iedereen. En als mensen al hun sociale rechten kunnen 

uitoefenen. Als ze zelfstandig zijn en voor zichzelf kunnen 

zorgen”. 

Door Alette  

 

Opvang gevonden 

De vrouw en haar negenjarige 

dochter voor wie STIL in de 

vorige nieuwsbrief opvang 

zocht, hebben een plek 

gevonden.  

Ze logeren al op hun derde 

gastadres. Maar vanaf januari 

mogen ze n.a.w. voor langere 

tijd bij een gezin wonen. Ze zijn 

daar erg blij mee!  

De andere vrouw met drie 

kinderen voor wie we opvang 

zochten, mag voorlopig toch 

nog bij een vriendin logeren.  

Weer nieuwe 

opvangplekken 

Doordat we actief oproepen 

verspreid hebben voor opvang 

voor vrouwen en kinderen, 

kreeg STIL van enkele mensen 

een aanbod dat ze wilden 

helpen. Hartelijk dank!  

Ook de actuele media- hype 

leverde ons contacten op met 

mensen die lieten weten in 

nood mensen te willen 

opvangen.  

 



Stichting helpt ondernemers 
aan verblijfsvergunning  

Vluchtelingen die ondernemer zijn of ondernemers die 
vluchteling zijn kunnen hulp krijgen als ze in Nederland een 
bedrijf willen starten. Incubator for Immigrants helpt ook 
mensen die geen verblijfsvergunning hebben.  

De Nederlandse wet biedt volgens initiatiefnemer Dennis 
Vermeulen voldoende mogelijkheden om je als buitenlandse 
startup te vestigen. Hij is zelf ondernemer en specialist in fiscale 
vluchtroutes. Dat bracht hem op het idee om vluchtelingen te 
helpen. Met zijn idee kunnen volgens hem zowel vluchtelingen 
die nog niet in Nederland zijn, als mensen die hier zonder 
verblijfsvergunning wonen, geholpen worden. Of kunnen zij 
zichzelf helpen.  
Wel zal de startupondernemer met een innovatief idee moeten 
komen en moet diegene aan bepaalde criteria voldoen 
bijvoorbeeld wat betreft omzet en aan te nemen personeel (zie 
link onderaan).  
Ondernemers kunnen hun plannen indienen bij Incubator for 
Immigrants, die belooft de bureaucratische rompslomp rond 
het startuppen weg te nemen, zodat de vluchteling zich kan 
concentreren op het ondernemen.  
De INCO Business Group, het bedrijf waar Vermeulen directeur 
is, doneert voor elke ‘belastingvluchteling’ die ze naar het 
buitenland begeleidt, het bedrag dat de stichting nodig heeft 
om een politieke vluchteling Nederland in te helpen. Incubator 
kan ook helpen een lening te krijgen bij de bank.Bedoeling is dat 
een verblijfsvergunning voor een jaar geregeld wordt. 
 
Voor meer informatie: incubatorsforimmigrants.nl  

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/verblijfsvergunning-
voor-buitenlandse-startups 
http://verblijfblog.nl/2015/12/07/een-verblijfsvergunning-als-
start-up-voor-asielzoekers/ 
 

Kerstfeest bij Villa Vrede  
Met een tiental vrouwen en kinderen ging ondergetekende 

naar het kerstfeest in Villa Vrede. Het was erg gezellig, leuke 

muziek, zoals Gipsy Kings in het Armeens (?!), piano, gitaar, 

zang en een verrassingsbezoek van een koor. Heerlijk eten uit  

o.a. Ethiopië, Iran, Nigeria en Nederland.Dank jullie wel !  

Op Oudjaarsdag is de Villa tot 21u open 

Een percentage van je kerstgratificatie kun je storten op 

bankrekening NL 44 ING B 000 740 7021, Stichting Lauw-

Recht, ovv kadootje. 

Terug na 13 jaar 

Na dertien jaar verblijf in 

Nederland heeft Hadj besloten 

terug te gaan naar Algerije. “Ik 

ben heel blij dat ik straks mijn 

moeder weer zie”, vertelt hij.  

“Ik vind het niet jammer dat ik 

wegga uit Nederland, wel dat ik 

al die tijd hier verloren heb. Ik 

heb ook goede ervaringen 

gehad in Nederland en veel 

geleerd”.  

Hadj had al die jaren geen 

verblijfsvergunning maar wist 

toch steeds voor zichzelf te 

zorgen. Hij is een sociale man 

die perfect Nederlands praat. 

Helaas wordt het hem steeds 

zwaarder te overleven en heeft 

hij hier geen juridische moge-

lijkheden. Maar de belangrijk-

ste reden voor hem terug te 

gaan, is dat hij zijn familie mist.  

Hoewel de economische 

mogelijkheden in zijn land ook 

niet rooskleurig zijn, wil hij toch 

de gok wagen. Hij is van plan 

een restaurant te beginnen. 

Donaties daarvoor zijn welkom 

op NL 44 ING B 000 740 7021, 

Stichting Lauw-Recht, ovv Hadj.  

Lees ‘n interview met Hadj (zie 

artikel hiernaast) via: 

https://stil2.files.wordpress.co

m/2014/01/interview-hadj.pdf 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/verblijfsvergunning-voor-buitenlandse-startups
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/verblijfsvergunning-voor-buitenlandse-startups
http://verblijfblog.nl/2015/12/07/een-verblijfsvergunning-als-start-up-voor-asielzoekers/
http://verblijfblog.nl/2015/12/07/een-verblijfsvergunning-als-start-up-voor-asielzoekers/
https://stil2.files.wordpress.com/2014/01/interview-hadj.pdf
https://stil2.files.wordpress.com/2014/01/interview-hadj.pdf


Kerstavond op STIL 
Nu ik dit schrijf is het bijna kerstavond. Het wordt later en later. 

Lieneke en ik zitten nog op STIL. Vandaag kwamen er drie 

mannen langs die op straat zijn gezet.  

“Ik was bang, ik wist niet waar ik heen moest gaan”, vertelt A. 

Hij is vandaag om 12 uur uit het AZC gezet. “Ik ben boos en voel 

me ziek”, zegt hij. Hij had het geluk dat een Afrikaan die hij op 

straat tegenkwam STIL kende. En dat we nog aan het werk 

waren. Zojuist is hij door twee landgenoten opgehaald, die hem 

naar het Smulhuis en Toevlucht brengen.  

Deze mannen wilden graag nog even melden dat ze al een jaar 

dakloos zijn en graag een kamer willen. Even daarvoor vertelt 

een andere dakloze vluchteling dat hij al maanden wacht op 

een afspraak bij een psycholoog. Aan dit gesprek is goed te 

merken hoe nodig de psycholoog is (…..).   

Lieneke is bezig geweest met medische hulp aan een andere 

man. Die man is een tijdje geleden op straat gezet vanuit 

detentiecentrum Kamp Zeist. Gelukkig heeft hij een vriend waar 

hij kan logeren. Hermien regelde voor oud-cliënt Lukumanu (zie 

artikel elders in de nieuwsbrief) nachtopvang.  

Ondertussen moet nu, om 17 uur, de nieuwsbrief nog gemaakt 

worden en een papier op de deur geplakt worden over waar 

dakloze vluchtelingen terecht kunnen als wij gesloten zijn. (Over 

de notulen hebben we het maar niet…). 

Door Margreet 

Leuke donaties 
 

Duizend euro 
Een particulier doneerde afgelopen maand 1000 euro aan STIL. 

Hartelijk dank! Ook alle mensen die kleinere bedragen gaven 

hartelijk dank!  

Opnieuw meer dan 20.000 euro steun van particulieren! 
STIL gaf in 2015 meer dan 40.000 euro te veel uit aan 

medische, juridische en humanitaire zaken. Toch kan STIL, 

mede dankzij de geweldige en onmisbare steun van kleine en 

grote donateurs, dit jaar financieel positief afsluiten.  

In totaal kregen we meer dan 20.000 euro in grote en kleine 

bedragen van donateurs. Sommigen geven elke maand (of elke 

week) een bedrag, anderen eenmalig of enkele keren. Ook 

krijgen we veel steun van Utrechtse kerken. Daarnaast nog van 

fondsen en de gemeente Utrecht. Donateurs zullen in 2016 het 

jaarverslag ontvangen.  

5000 euro van het 

oude Straatnieuws 

Op een middag kreeg STIL een 

telefoontje: Hebben jullie 

interesse in 5000 euro? Willen 

jullie dan even een aanvraag 

doen? 

Opnieuw kreeg STIL een 

onverwachte mooie donatie 

van de Stichting SODETU, het 

voormalige Straatnieuws, dit 

keer door het opheffen van de 

Stichting. We krijgen 5000 

euro. Hartelijk dank.  

Toezeggingen 

fondsen 2016  

Voor het toeleiden naar Bed, 

Bad en Brood en het begelei-

den van dakloze vluchtelingen 

zal STIL, behalve van de 

gemeente Utrecht, in 2016 

n.a.w. steun krijgen van de 

volgende  fondsen:  

De Konferentie van 

Nederlandse Religieuzen, het 

KF Heinfonds, de Ridderlijke 

Duitsche Orde Balije van 

Utrecht, het Haëlla-fonds en 

het Elise Mathilde Fonds. 

Andere aanvragen zijn nog in 

behandeling.  

Daarnaast verwachten we 

steun van Emmaus Haarzuilens, 

de Nieuwe Kerk/Tuindorpkerk, 

ACU en Strowis. Voor 

individuele noden verwachten 

we steun van Burkens’, de 

Zusters van Liefde, de 

Majellakerk en OMDUW.  

Iedereen die STIL in 2015 

steunde, op welke manier dan 

ook, hartelijk dank!! 


