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Opvangnieuws 

Opvang en huurwoningen gezocht 

Opvang gezocht voor moeder en dochter in omgeving Tuindorp 

STIL zoekt dringend opvang voor een Nederlandssprekende moeder 

met 9-jarig kind, per 9 juli of uiterlijk half augustus. Liefst in de wijk 

Tuindorp, waar het kind naar school gaat, of anders in de wijken 

Tuinwijk. Overvecht, Vogelenbuurt of Centrum. Bij voorkeur voor 

minstens een half jaar. Eventueel in ruil voor zorgtaken of 

huishoudelijke hulp.  

Opvang gezocht in omgeving Deventer voor gezin met drie kinderen  

STIL zoekt per direct opvang voor een gezin met drie kinderen in de 

omgeving Zutphen-Deventer.  

Huurkamer of  - woning gezocht voor moeder en driejarige dochter 

Ook voor een Afrikaanse vrouw met driejarig kind zoekt STIL een 

huurkamer in Utrecht, max 300 à 400 euro.  

Huurkamer gezocht voor man  

Een Oost- Afrikaanse rustige man (met referenties) zoekt kamer in 

Utrecht, voor max 300 incl. Per direct of vanaf 1 augustus.  

Weet je iets?  

Mail dan naar info@stil-utrecht.nl of bel 030 2713 463. 

 

Opvang gevonden 

Huis aangeboden voor gezin 

Voor een gezin hebben we dankzij een hele sociale anonieme 

persoon woonruimte aangeboden gekregen voor twee jaar. In die tijd 

kunnen de kinderen hun school afmaken, kan gewerkt worden aan  

de juridische mogelijkheden en toekomstperspectief. 

Suikerfeest!  

Donderdag 7 juli wordt het Suikerfeest gevierd bij Villa Vrede, van -
12-17u. Neem je ook wat lekkers mee?  

Meer weten over STIL en wat je kunt doen?  

Kijk op de website: www.stil-utrecht.nl 

Oproepen en nieuwtjes kun je vinden op de weblog: 

http://stil2.wordpress.com  

en Facebook Vluchtelingen op Straat 

 

Vacature bij STIL 
voor projectleider  
Per 1 augustus is STIL op zoek 
naar een projectleider voor 
een publieke campagne met 
als doel bewustwording te 
creëren over de onhoudbaar-
heid van de Dublinverorde-
ning.  
Tegelijkertijd heeft dit project 
als doel een praktische, 
humanitaire  oplossing te 
bieden voor mensen die door 
‘Dublin’ zonder voorzieningen 
op straat leven. 

Het gaat om een baan van 24 
uur per week voor een periode 
van zes maanden, met de kans 
op verlenging. Het project 
moet nog volledig vorm- 
gegeven worden. 

Zie de vacature:  

https://stil2.files.wordpress.
com/2016/06/vacature-
projectleider-stil.pdf 

Vrijwilligers gezocht 

Baliemedewerker 
Voor dinsdag en donderdag. 
Ontvangst bezoekers, intake, 
koffie zetten, post, e.d.  

Sociaal- juridisch  
Voor sociaal- juridische 
begeleiding van mensen 
zonder verblijfsvergunning, 
minimaal 1 dag per week.  

Vacatures voor vrijwilligers- 
werk bij STIL vind je via  
http://www.vcutrecht.nl/or
ganisatie/20119/stil 
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'Nederland, stop steun aan killers regime' 
Ruim 200 Ethiopiërs, voor het merendeel Oromo, demonstreerden 
zaterdag 25 juni in Rotterdam tegen het moordenaarsregime van 
Ethiopië. Ze blokkeerden een bijeenkomst waar diplomaten en 
aanhangers het 25-jarig bestaan van het regime wilden vieren.  
Door de blokkade ging het feestje niet door. Er was ook een groep 
vluchtelingen zonder verblijfsvergunning aanwezig uit Utrecht. 

Zie voor foto's en filmpjes Facebook Vluchtelingen op Straat en 
http://www.rijnmond.nl/nieuws/143445/Demonstratie-in-
Rotterdam-tegen-genocide-Ethiopië 

De afgelopen zes maanden zijn zeker vierhonderd mensen door het 
regime gedood bij protesten in Ethiopië. Dit werd vorige week 
bevestigd door een rapport van de Amerikaanse mensenrechtenclub 
Human Rights Watch. In het land is geen vrijheid van oppositie. Ook 
worden dagelijks mensenrechten geschonden. 
Desondanks sloot NL in november een verdrag met Ethiopië waarbij 
NL steun geeft voor opvang van vluchtelingen in Ethiopië. In ruil 
daarvoor neemt Ethiopië mensen terug die hier geen asiel krijgen.  

‘Migratieplan EU is gevaarlijk’  
De plannen die de Europese Unie heeft om migratie te beperken, 
gaan vluchtelingen ernstig in gevaar brengen. Daarvoor waarschuwen 
meer dan honderd hulp- en mensenrechtenorganisaties.  
Zo wil de EU ontwikkelingsgeld inzetten om landen te dwingen mee 
te werken aan het tegengaan van migratie en het terugnemen van 
afgewezen asielzoekers.  
Deze week vergaderde de Europese Raad van regeringsleiders in 
Brussel over deze plannen. Europa wil vluchtelingen zoveel mogelijk 
in 'derde landen' opvangen, waar niet zeker is dat de mensenrechten 
van vluchtelingen er worden gerespecteerd.  

Ook wordt, als het gaat om opvang in de regio, terugname en 
tegengaan van migratie, samengewerkt met 'foute' regimes. Dit 
bracht Artsen zonder Grenzen er deze maand al toe om te besluiten 
geen cent meer van de EU te accepteren.  
De organisaties maken zich grote zorgen: “In plaats van vluchtelingen 
veilige en legale routes te bieden, heeft de EU nu het bestrijden van 
irreguliere migratie naar de EU, waaronder velen die recht hebben op 
bescherming, tot prioriteit gemaakt”. De Unie lijkt daarin geen middel 
te schuwen. http://www.oxfamnovib.nl/migratieplan-eu-is-
gevaarlijk,-zeggen-104-organisaties  Hier kan je een petitie tekenen . 

Vrij  

In eerdere nieuwsbrieven 
schreven we over de opslui-
ting van een vrouw die onte-
recht van winkeldiefstal werd 
beschuldigd en vervolgens in 
vreemdelingendetentie kwam.  
K. is na bijna twee maanden 
vrijgelaten. Ze heeft gelukkig 
haar kamer nog.  

Aangehouden en weer vrij  

Opgepakt na het helpen 
van een lotgenoot  
A zag dat de politie een kennis 

op straat aanhield en zijn 

papieren controleerde. Ze 

fietsten achter elkaar. Omdat 

die andere persoon vrijwel 

geen Nederlands of Engels 

spreekt, stopte A om hem te 

helpen.  

De politie vond dat zijn fiets er 

gestolen uitzag, A vertelde de 

politie dat de andere man de 

fiets had gekregen van een 

aardige Hollander die hem 

wilde helpen, het is een 

dakloze vluchteling zonder 

inkomen. Hij moest alleen nog  

een slot zien te regelen.  

Vervolgens vroeg de politie A 

ook om zijn papieren. Hij heeft 

geen verblijfsvergunning en 

werd meegenomen naar het 

politiebureau.  

Hij zat zes uur in een politiecel. 

Hij mocht naar eigen zeggen 

niemand bellen, kreeg geen 

dokter te zien en kreeg geen 

medicatie toen hij daarom 

vroeg. Na zes uur werd hij 

vrijgelaten. 

De andere man zei tegen de 

politie dat zijn papieren op 

STIL lagen, STIL liet de politie 

niet binnen en na uren 

onderhandelen vertrok de 

politie opeens, zonder de man 

mee te nemen.   



Opiniestuk over mythes en migratie'beheers'plannen   

Eigen beleid EU werkt migratie in de 
hand en gaat ontwikkeling tegen 
De migratieplannen van de EU zijn gebaseerd op onzinverhalen, 
of in de woorden van universitair docent Huub van Baar, 
'mythes'. In een opiniestuk in Trouw vorige week vrijdag, haalt 
hij enkele mythes onderuit. Hij bekritiseert de denkwijze van de 
EU dat we migratie zouden kunnen beheersen. "Als we maar 
aan de knoppen van grensbewaking, ‘opvang in de eigen regio’ 
en ontwikkelingshulp draaien, kunnen we alles onder controle 
krijgen. Daarmee suggereert de EU dat de oplossing goeddeels 
buiten de EU ligt".  

Tegelijk voert ze zelf een beleid dat migratie doet toenemen. 
"Corrupte leiders worden nog steeds door westerse 
mogendheden gesteund. Ook werpt de EU handelsbarrières op 
die gelijkwaardige, duurzame handel in de weg staan. Zelfs de 
allerarmste landen confronteert de EU met marktprotectio-
nisme". Zolang dit doorgaat zal migratie blijven bestaan. 

Ook stelt de EU dat migratie ontwikkeling tegengaat, dit is 
echter feitelijk onjuist. Het beleid van de EU belemmert juist 
ontwikkeling doordat het mobiliteit beperkt, 
stelt Van Baar, bijvoorbeeld door 
grensbewaking en arbeidsmarktbeleid. 

Van Baar wijst erop dat de EU stelt ‘dat ze 
vluchtelingen vaker ‘redt’, zonder de 
humaniteit van haar eigen beleid te betwisten’. 
De vraag is, in mijn woorden (red.): Waren er 
wel grensdoden geweest zonder dit 
migratiebeleid? 

Van Baar, die les geeft aan de universiteiten 
van Amsterdam en Giessen (DL) heeft vooral 
kritiek op het plan van de EU om landen in het 
Midden-Oosten en Afrika ontwikkelingsgelden 
te bieden als zij migratie tegengaan en 
migranten terugnemen. Zo niet, dan ook geen 
geld. 

De oplossing moet echter volgens van Baar worden gezocht in 
een langetermijnvisie op arbeidsmigratie naar en in de EU, in 
handhaving en internationalisering van de mensenrechten en in 
ontwikkelingssamenwerking die niet eenzijdig in dienst staat 
van terrorismebestrijding en het terugdringen van migratie. 

Lees het hele artikel via 
https://stil2.files.wordpress.com/2016/06/mythes-
migratieplan.pdf 

Opgepakt in het park 

I. werd ook vrijgelaten nadat 

hij in een park ‘zomaar’ werd 

aangehouden. Hij snapte niet 

waarom de politie direct naar 

hem toe kwam en niet naar 

anderen. “Het leek of ze 

wisten dat ik geen papieren 

had”. Gelukkig is hij later weer 

vrijgelaten. 

Missie en Visie 
van STIL? 
Altijd al zo nieuwsgierig 

geweest naar de missie en visie 

van STIL?  

Die kun je nu lezen via de 

weblog als bijlage bij deze 

nieuwsbrief. 

https://stil2.files.wordpress.co

m/2016/06/visiedocument-

stil-2016.pdf 

Foto: Taste of Cultures 
zaterdag jl bij Villa Vrede 

Jaarverslag 
Het Jaarverslag 2015 van STIL 
is te lezen via  
https://stil2.wordpress.com/2

016/06/21/jaarverslag-stil-

2015-tussen-hoop-en-

wanhoop/ 
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