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Opvangnieuws 

Helemaal blij 
Eindelijk weer plek vrij bij Toevlucht. 

Een collega van STIL belt iemand die 

op de wachtlijst staat. Hij zit even later 

voor onze neus. Zijn naam is Erdin. “Ik 

denk niet dat ik vannacht kan slapen”’, 

zegt hij.  

Waarom niet?  “Ik heb zo lang niet in een normaal bed geslapen. 

Vanaf juni. Drie maanden en een week”.   

Waar sliep je dan? “Ik sliep buiten”.  

Waar dan?  “Onder de bomen. Ik sliep in parken, ergens waar de 

politie me niet kon vinden want dan kan je een boete krijgen. Ik 

stond heel vroeg op zodat ze me niet zouden betrappen. Ik had zelf 

een hut gemaakt. Het was geen fijne plek. Maar ik ben wel wat 

gewend, ik heb een paar jaar in de oorlog gevochten in mijn land”. 

In procedure 

En nu? “Nu ben ik helemaal blij. Nu ik een plek heb om te slapen (bij 

Toevlucht). Dat is belangrijk voor mij. Nu kan ik beter functioneren. 

Als je buiten slaapt, slaap je soms niet en dan is het moeilijk overdag 

zaken te regelen. Nu hoop ik dat ik mijn probleem met de IND beter 

kan oplossen. Ik zit in een procedure”.   

Erdin raakte werk, woonruimte en verblijfsvergunning kwijt nadat 

zijn relatie was stukgelopen. Je kan pas een zelfstandige verblijfs-

vergunning krijgen als je relatie minimaal vijf jaar heeft geduurd. 

Erdin: “Onze relatie duurde maar vier en een half jaar. Ik kon toch  

moeilijk tegen haar zeggen: We moeten de vijf jaar volmaken voor 

de papieren…”  

De foto is zonder toestemming gescand uit de Straatnieuws en bewerkt.  

Foto van Simone van Erp.  

STIL zoekt een week opvang voor gezin  

Voor een gezin met drie kinderen van 0-11 jaar zoeken we opvang 

van 27 december tot begin januari. Ze zitten nog in een procedure. 

Het is te onveilig voor hen om terug te keren naar hun land van 

herkomst. Vanaf mei zoeken we voor hen langdurige opvang. 

Heb je een idee?  Mail naar info@stil-utrecht.nl of bel 030 2713 463. 

Uitgaven van STIL voor particuliere opvang en begeleiding van gezinnen, 

worden gefinancierd door particuliere donaties. 

Actuele oproepen voor opvang kun je ‘volgen’ door de 

Facebook - pagina ‘leuk’ te vinden van Vluchtelingen op Straat.  

Gezin op straat 
Vandaag* zit er bij STIL in de 

wachtkamer een sympathiek 

Eritrees echtpaar met een lief 

kindje. Buiten regen en kou.  

Ik hoor al snel van een collega: 

“We kunnen niets doen, we 

kunnen geen opvang regelen, 

we weten niet waar! We gaan 

hen straks wegsturen”.  

We overleggen met elkaar en 

hoewel we al ‘nee’ hebben 

gezegd, bellen we toch 

mensen om hulp te vragen. 

Het lukt niet iets te vinden. 

We bespreken met hen of ze 

geen vrienden of kennissen 

hebben, checken of ze naar 

hun eigen kerk kunnen. Nee.   

Een collega belt hun advocaat.  

Deze mensen moeten naar Italië. 

Daar zouden ze in theorie opvang 

moeten krijgen  als Nederland 

hen terugstuurt. In praktijk 

worden mensen echter na zes 

maanden de straat op gestuurd.  

STIL kan geen gezinnen meer aan 

onderdak helpen. Daarvoor zijn 

particuliere gastadressen nodig. 

Er is meer vraag dan aanbod.  

*Enkele weken geleden geschreven. 

Baby van de Straat 

Enkele uren nadat ik dit 

schreef vond STIL toch opvang 

voor het gezin. Hier mogen ze 

minimaal zes maanden blijven.  

Ze hebben het naar hun zin. 

“Het is een lieve goede vrouw. 

Ze is ook erg open. We kunnen 

overal over praten. We krijgen 

elke dag Nederlandse les van 

haar! Zonder deze vrouw 

stonden we op straat” 
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Meer opvangnieuws 

Nieuwe plek in Friesland 
Het netwerk van STIL breidt zich uit over het hele 

land. We kregen een aanbod voor opvang in 

Leeuwarden. Daar biedt iemand opvang voor enkele 

maanden.  

Hij gaat ook helpen opvangplekken in die regio te 

zoeken voor STIL-klanten. Drie andere mensen, uit 

onze eigen regio, boden ook hulp aan bij het zoeken  

van nieuwe opvangplekken. 

Reactie van man die kort geleden opvang kreeg 
met zijn gezin, bij iemand thuis: 

 “Ten eerste wil ik God bedanken. Daarna de Utrechte charity. Toen ik 
hoorde dat er een plek voor ons gevonden was, was ik heel blij. Op 
dat moment was ik er heel slecht aan toe en had heel veel stress. Elke 
dag was ik aan het piekeren en huilen over mijn gezin en mijzelf, het 
was totaal geen goede situatie.  
Toen we op straat waren owowow …het ging echt helemaal niet goed 
met ons. Ik maakte me heel grote zorgen over mijn kind, ze is acht 
maanden oud. Ik hoop dat niemand op straat zal hoeven leven.  

Over de mensen die ons welkom heten wil ik op de eerste plaats 
zeggen. God zegen hen. A. is een perfecte moeder. Echt waar. Ze 
helpt ons overal mee, met alles wat we nodig hebben en vooral met 
het belangrijkste: onze moraal. Ze geeft ons hoop. Dat alles goed 
komt in de toekomst. Owowow  ik heb er geen woorden voor. Maar 
zij is alles voor ons. God zegen haar meer en meer”. 

Opvang gezocht 
Omdat sommige BBB-locaties vol zitten en ook niet iedereen zonder 

verblijfsvergunning er terecht kan, zoekt STIL  regelmatig opvang bij 

mensen in huis, voor vrouwen en mannen.  

Soms staan mensen op een wachtlijst en kunnen ze na enkele weken 

in een BBB terecht. Soms kunnen mensen na enkele maanden bij een 

opvangorganisatie terecht of in een asielzoekerscentrum.  

Voor deze mensen zoeken we voor enkele weken of enkele maanden 

opvang bij particulieren.  

Weet je iets of wil je zelf helpen? 

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

Vrijblijvend gesprek 

We kunnen langskomen voor een vrijblijvend gesprek. 

We zoeken meestal hulp voor enkele weken of enkele maanden. 

Actuele oproepen vind je via Facebook Vluchtelingen op Straat of de 

weblog van STIL: http://stil2.wordpress.com 

Naar Huize Agnes 
Opnieuw konden twee 

vrouwen (Marokkaans en 

Ugandees) en twee kinderen 

afgelopen maand bij Huize 

Agnes terecht voor opvang.  

Opvang in woongroep 
Een Eritrese man die geen 

toegang tot een BBB had, kon 

deze maand terecht in een 

woongroep in Utrecht. Heel 

fijn! Hij kan nu uitrusten van 

het daklozenbestaan. 

Noodopvang  
Een Afrikaanse vrouw met een 

kind  kreeg vorige week op-

vang bij de Utrechtse Nood-

opvang (SNDVU). Ze wordt 

begeleid bij het indienen van 

een nieuw asielverzoek. 

Noodopvang voor Irakees 
Een Irakese cliënt van STIL 

kreeg in oktober een kamer bij 

de Utrechtse Noodopvang. 

Daar gaat hij verder met de 

voorbereiding van een nieuw 

asielverzoek.  

Naar de Weerdsingel 
Een vrouw die enkele weken 

geleden op straat stond en  

se opvang voor ongedocumen-

teerden de Weerdsingel 

terecht.
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Meer opvangnieuws 

Op verhaal komen 
Met haar koffer komt ze op een vrijdagmiddag binnen bij STIL. Uit het 

AZC gezet, ze had nog gevraagd of ze mocht blijven, want ze kan 

nergens anders heen…  

Uit een snelle eerste blik op het dossier blijkt, dat haar asielaanvraag is 

afgewezen omdat ze uit een ‘veilig’ Afrikaans land komt. Maar  veel in haar 

dossier wijst erop dat ze niet uit zichzelf naar Nederland is gekomen. Haar 

papieren, ticket en visum heeft ze in Afrika ‘zomaar’ van iemand gekregen. 

Ook is ze al een half jaar in Nederland voordat ze asiel aanvraagt. En zo zijn 

er meer dingen. 

Haar asielaanvraag wordt door de IND afgewezen en na de achtentwintig 

dagen vertrektijd wordt zij op straat gezet. Waarom verdiept niemand zich 

echt in haar? Valt het niet in het takenpakket? Is het allemaal te veel gedoe, 

kost het te veel geld, heeft het een aanzuigende werking? 

 “Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en een 

zware vorm van criminaliteit,” bron: politie.nl  

Echter, bij signalen van dit soort criminaliteit doen we kennelijk niets.  

Het enige wat iemand voor haar gedaan heeft is het adres van 

VluchtelingenWerk Utrecht geven, bij de IND heeft kennelijk toch iemand 

met zijn hand over zijn hart gestreken. Bij VluchtelingenWerk Utrecht, waar 

ze in totale paniek aankomt, kunnen ze haar niet helpen. Zij sturen haar door 

naar STIL. Eenmaal bij ons in de wachtkamer is ze aan het eind van haar 

Latijn en in de war. Gelukkig is er plek in de 24-uurs opvang. En ze krijgt een 

sociaal- juridische begeleider. Met hulp van STIL kan ze  weer op verhaal 

komen. Tekst: Alette Jurgens 

Onderduiken in het openbaar? 
“Je komt in de nieuwsbrief”, zei ik tegen Theo. Hij gaat een 
vluchteling opvangen in zijn leuke huisje. Ik zei: ‘’Ik doe het wel 
anoniem hoor”. Hij zei: “Nee, doe het maar zo openbaar mogelijk! 
Iedereen moet zien wat we doen”. Hij stuurde zelfs een foto met het 
straatnaambordje van de straat waar hij woont. “Zet het adres er 
maar bij”. 
We moeten volgens hem zo veel mogelijk bekend maken en laten 
zien wat hier gebeurt in Nederland en zo open mogelijk vertellen dat 
mensen zoals wij het er niet mee eens zijn en daarom onze 
medemensen helpen onderduiken.  

Ik vond het geweldig dat hij dat zei. Maar ik zei: “Het probleem is …  
dat als ze dan bij jou logeren, ze 
kunnen worden verraden,  opgepakt 
en maandenlang opgesloten. Ze lopen 
kans uitgezet te worden naar een land 
waar ze niet heen willen, niet kunnen 
overleven, niet vrij zijn of gemarteld of 
vermoord worden…” 

Ik heb er over getwijfeld maar het dus 
toch maar niet gedaan, zoals je ziet, 
sorry Theo 

.Juridisch nieuws 

Asiel voor Oromo 
STIL kreeg op een dag een 
telefoontje van de Utrechtse 
Noodopvang:  A. heeft  asiel 
gekregen! 
A. is een hele actieve Oromo. 
Oromo vormen de grootste 
bevolkingsgroep in Ethiopië 
(35 miljoen mensen). Al ruim 
een jaar zijn er protesten 
gaande in Oromiya en andere 
delen van het land tegen de 
regering. Ook in Nederland zijn 
regelmatig demonstraties. 
Deze vrouw doet daar actief 
aan mee.  
Ze kwam ruim vier jaar gele-
den op straat terecht na 
afwijzing van haar asielver-
zoek. Ze kreeg eerst onderdak 
in de vrouwenopvang Huize 
Agnes, en in 2015 bij de 
Utrechtse Noodopvang.  
STIL startte de juridische 
begeleiding op, die werd door 
de Noodopvang overgenomen 
en met hulp van haar advocaat 
diende ze een nieuw asiel-
verzoek in. Met succes!  
Van harte gefeliciteerd! 

Twee mensen in 
vreemdelingendetentie 

Twee mensen die we kennen 
zitten in vreemdelingenbewa-
ring. Ze zitten daar voor onbe-
paalde tijd opgesloten omdat ze 
geen verblijfsvergunning hebben. 
We zijn bij hen in ons hart…  
Uit privacy- overwegingen geven 
we nu geen info, mogelijk in de 
volgende nieuwsbrief meer… 

Blijk van waardering 

Van een raadslid van de 

ChristenUnie kreeg STIL 

onverwacht een bloemetje als 

blijk van waardering. Zie foto 

hiernaast. Leuk! 



 

Op onderzoek in Italië 

Ter voorbereiding op ons 'Dublinproject' (dit krijgt nog een andere 
naam)  gingen STIL-medewerkers Kiri en Gemma een week naar 
Italië. Om te onderzoeken of de leefsituatie voor vluchtelingen 
werkelijk zo slecht is  als vluchtelingen en de media vertellen.  

Ze zagen met eigen ogen hoe migranten daar, door tekort aan 
bedden bij de reguliere opvang, veelal op straat belanden zonder 
enige steun van de overheid. 
"Het was inderdaad vreselijk, veel erger dan ik had verwacht", 
vertelt Kiri, "Het was schokkend, zeker ook omdat je het voor je 
neus ziet en met de mensen praat die slachtoffer van dit 
onmenselijke beleid zijn."  

Kiri en Gemma hadden hun week vol gepland met bezoeken aan 
opvangkampen, kraakpanden, hotels, voedsel-uitdeelplekken, 
medische hulp-locaties en spraken met heel veel mensen, vooral 
met hulpverleners en vluchtelingen. Kiri: “Gedurende onze trip 
hoorden we verhalen over misbruik en uitbuiting zoals we die bij 
STIL ook weleens horen”. Lees meer via  

https://stil2.files.wordpress.com/2016/11/op-onderzoek-in-

italic3ab-link.pdf 

Meer over dit project volgt later. Vermoedelijk gaat het project in 

maart van start, gefinancierd door particuliere donaties.  

   Foto rechts, Italië, van Kiri Pruntel 

Jonge vader uitgezet naar Afghanistan 
Begin november werd de 23-jarige Sami gedwongen uitgezet naar 
Afghanistan. Eerder ging het twee keer niet door. Hij heeft hier een 
dochtertje, Meral, en is al zes jaar getrouwd met de Friese Iris.  

Hij krijgt hier geen asiel, en Iris verdient te weinig om hem aan papieren te 
kunnen helpen. Het gezin vindt het ook niet veilig samen in Afghanistan te 
gaan wonen. 
Hoewel de Afghaanse autoriteiten hadden laten weten dat ze niet wensten 
mee te werken aan deze scheiding van een gezin, ging de uitzetting gewoon 
door. Mogelijk omdat de EU zojuist een ‘terugnamedeal’ had afgesloten met 
Afghanistan. Zie eerdere berichten. 
Een tiental mensen ging op Schiphol flyeren tegen de uitzetting om de 
passagiers te informeren en hen te vragen te protesteren. Omroep Fryslan 
was erbij. Enkele politici waren benaderd om de staatssecretaris te bewegen 
een uitzondering te maken. Tevergeefs. Iris is er kapot van. Zij  ondergaat in 
december een zware operatie, ze kan voorlopig niet werken en dus niet aan 
de inkomenseis voldoen.  

Zomaar een zaterdag… 

Op een vrijdag zochten we dringend hulp voor vervoer van een gezin naar 
een opvangplek. Het was al avond toen ondergetekende zo brutaal was een 
man te bellen die zich ooit via de Tuindorpkerk had aangemeld. 
Goedenavond, ik ben van STIL. Kent u STIL? Eh… nee.. zei hij. Ooit heeft u 
hulp aangeboden omdat de Tuindorpkerk een collecte hield voor ‘tijd’. Oja, 
nu gaat er een lichtje branden, zei de man. Uiteindelijk bleek hij bereid bijna 
zijn hele zaterdag te besteden aan het ophalen en wegbrengen van een 
gezin. Hij wilde geen reiskostenvergoeding. Hartelijk dank! 

 

Donaties voor Sami, Iris 
en Meral welkom 

Iris en Sami worden gesteund 
door Friese kerken, Vluchtelin-
genWerk Leeuwarden en de 
bezoekgroep van de gevangenis  
voor mensen zonder verblijfsver-
gunning in Rotterdam.  

Donaties voor het verblijf Sami in 
Afghanistan en India, ter voorbe-
reiding van een procedure om te 
mogen terugkeren naar zijn gezin, 
zijn welkom op de bankrekening 
van STIL 
NL44INGB0007407021 t.n.v. 
Stichting Lauw-Recht, o.v.v. Sami.  

Vrijwilligers welkom  
Bij STIL kwamen de afgelopen 

twee maanden drie nieuwe 

sociaal- juridische vrijwilligers en 

drie nieuwe medische vrijwilligers 

werken. Van harte welkom! In 

totaal werken we met rond de 

dertig vrijwilligers, afgezien van 

tolken, bestuur,  gastadressen en 

mensen die incidenteel vervoer 

aanbieden… 
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Leuke donaties 

Tante Jannie bedankt!  
Een STIL-medewerker kreeg leuke post van haar tante Jannie. “Bij ons 

merken we er weinig van” schrijft ze, doelend op de vluchtelingen- 

problemen die we bij STIL tegenkomen. Ze woont in een dorp in het 

westen van het land. “We hebben ons wel sterk gemaakt voor opvang 

in een sporthal maar dat was niet nodig”. Ze wenst ons sterkte en in de 

envelop zit twintig euro. Hartelijk dank!   

De trouwe religieuzen 
In oktober kreeg STIL van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen een 

donatie van 10.000 euro voor onze hulp aan daklozen zonder 

verblijfsvergunning (BBB & Begeleiding). Dankzij de steun van deze trouwe 

donateur kan STIL veel mensen helpen.  

Vierhonderd euro van zomaar iemand 
Van zomaar iemand kregen we afgelopen maand 400 euro. Dank!  

De RDO Balije van Utrecht  
Deze maand kreeg STIL 3000 euro van de Ridderlijke Duitse Orde Balije van 

Utrecht. Dit alvast voor volgend jaar, voor onze steun aan kwetsbare  

vluchtelingen. Ter voorkoming van (verergering van) psychische noden.  

Zusters van de Voorzienigheid 
Van het Maria Strootfonds, een fonds van de Zusters van de Voorzienigheid 

kreeg STIL 1500 euro, ook alvast voor volgend jaar. Eveneens voor kwetsbare 

vluchtelingen en migranten.  

Bericht van Kasim 
Mede dankzij de donaties van vele lezers, kon Kasim na acht jaar zijn 

vrouw ontmoeten. Ze belden op en klonken heel blij en gelukkig! 

 

Verhaal uit de praktijk 

Afgeleverd op STIL  
De dag zat erop, ik zat te bellen met een vriendin in de wachtkamer, er 
kwam een man binnen. Ik zei: We zijn gesloten… Heeft u een vraag? Ik kom 
iemand brengen, zei hij. Ik keek naar zijn kleding, was hij een taxi- chauffeur? 
Ik zag een embleem van Kamp Zeist. Ik vroeg: Bent u bewaker? Ja, zei hij, ik 
kom een vrouw brengen uit Kamp Zeist.  

De vrouw had een paar dagen opgesloten gezeten 
in Kamp Zeist omdat ze geen verblijfsvergunning 
had. Ze moest worden vrijgelaten van de rechter. 
Later begrepen we waarom de vrouw gebracht was 
en niet op de trein gezet (zoals normaal gebeurt). Ze 
was in de war. Ze bibberde. In een vuilniszak zaten 
al haar bezittingen.  

Lees het hele verhaal via deze LINK: 

https://stil2.files.wordpress.com/2016/11/

verhaal-uit-de-praktijk-link.pdf 

Mantel van Sint Maarten 

voor het Ubuntuhuis 

Ubuntu kreeg in november  een 

geldprijs van duizend euro 

uitgereikt: de Mantel van Sint 

Maarten.  

Dit was een heilige die ooit zijn 

halve mantel weggaf aan een 

dakloze. Ubuntu biedt ook veel 

warmte en menselijkheid aan 

medemensen met en zonder 

papieren. Vandaar. 

In de Domkerk speelden en 

zongen ze het lied ‘We zijn 

allemaal illegaal’ van de interna-

tionale Utrechtse band Kasba. 

Concert in Tuindorpkerk  

Het Oratorium van een Vlucht is 

‘een eerbetoon aan een ieder die 

de moed heeft huis en haard te 

verlaten om een veiliger en 

leefbaarder bestaan op te 

bouwen in een voor hem of haar 

onbekend land’.  

Dit zegt Kay Krijnen, schrijver van 

de compositie, geïnspireerd is op 

muziek uit landen waar 

vluchtelingen vandaan komen. 

Deze wordt uitgevoerd door 

Wereldmuziekorkest de Noord-

ooster en Stadhuiskoor Utrecht.  

Vluchtelingen die in hun thuisland 

professionele musici waren, 

hebben workshops aan het 

orkest. Deze workshops vormden 

de inspiratie voor de compositie.  

Wanneer: 19 december om 20.30 
uur. Zaal open om 19.45 uur 
Waar: Tuindorpkerk Utrecht, Prof. 
Suringalaan 1, 3571 WH Utrecht. 
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