
Straatnieuws 
 
Niet toevallig heeft dit artikel als kop de naam van de Utrechtse daklozenkrant, 
Straatnieuws. Het STIL-nieuws gaat tenslotte weer eens over daklozen. Als je een 
beeld wil geven van het dagelijks werk van STIL, dan draait het op dit moment vooral 
om: Mensen van de straat helpen en mensen die we niet kunnen helpen de straat op 
sturen.  
 
Dat betekent dat er dagelijks vele heftige emoties in ons propvolle kantoor oplaaien. Soms 
wanhoop en verdriet, en even later weer warmte en blijheid. 
 
De laatste maanden neemt het aantal daklozen zonder verblijfsvergunning toe, hier en in 
andere grote steden. Onder vrijwilligers en medewerkers van organisaties die iets te 
maken hebben met deze doelgroep, heerst wanhoop, een enorme machteloosheid en 
spanning. Onder de mensen zelf uiteraard eveneens.  
 
Er is onvoldoende opvang. Ook kan niet iedereen in de rijksopvang of gemeentelijke 
opvang terecht omdat daar criteria gelden waar niet iedereen aan kan voldoen. De 
meesten mensen die wel kans maken op een vorm van onderdak (zoals Bed, Bad, Brood), 
komen op een wachtlijst. Pas na enkele maanden zijn ze aan de beurt.  
“Ik maak me zorgen dat we hier straks Zuid-Europese toestanden krijgen”, zegt een 
vrijwilliger van STIL. Ze doelt daarmee op vluchtelingen die op straat leven. “Gelukkig 
kunnen de mensen meestal wel eten en medische zorg krijgen”.  Ook biedt STIL juridisch 
advies (of begeleiding), medische zorg (inclusief vergoeding van kosten), drogistproducten 
en eten.  
 
Oorzaken toename 
Een van de redenen dat er nu een grote toename is, is dat Nederland nog steeds het beleid 
hanteert vele uitgeprocedeerde vluchtelingen na afwijzing van hun asielverzoek de straat 
op te sturen terwijl ze geen kant op kunnen. Omdat er recentelijk relatief grote aantallen 
vluchtelingen naar Europa kwamen en omdat het voor mensen uit de meeste 
herkomstlanden erg moeilijk is asiel te krijgen, komen er nu eveneens relatief grote 
aantallen afgewezen mensen op straat. De meesten worden uit de opvang gezet met de 
opdracht het land te verlaten. Sommigen duiken onder uit angst voor uitzetting.  
 
Dublinclaim 
Ook belanden steeds meer mensen op straat met een zogenoemde Dublinclaim. Zij  
verbleven eerder in een ander EU-land en daar moeten ze volgens Nederland weer naartoe 
terugkeren om daar asiel te vragen (of door dat land uitgezet te worden). Echter, zoals 
ook in eerdere nieuwsbrieven van STIL te lezen viel, mensen keren liever niet vrijwillig 
terug naar een plek waar ze niet kunnen overleven of waar ze op straat staan. Dit maakten  
velen in Italië mee, soms met kinderen, kwetsbaar voor uitbuiting en geweld. Dat was 
meestal ook de reden dat ze naar het noorden van Europa doorreisden. Hier mogen ze 
geen asiel vragen en belanden na enige tijd op straat.  
 
Italië 
Op dit moment zijn er relatief veel mensen in de Nederlandse steden met een 
Dublinprobleem, omdat de zuidelijke landen, met name Italië, de opvang absoluut niet 
aankunnen en er nog steeds dagelijks bootjes met vluchtelingen aankomen (als ze het al 
halen….). De EU-landen die belooft hebben vele asielzoekers uit Zuid-Europa hierheen te 
halen, hebben nog bij lange na niet aan hun verplichtingen voldaan. In de opvangcentra 
die er daar wel zijn, is mede om die reden dus erg weinig doorstroom. 
 



Geen daklozenopvang (BBB) 
Er is maar een enkele gemeentelijke nachtopvang voor mensen zonder papieren (BBB) in 
Nederland waar men iets soepeler is en deze mensen wel toelaat. Maar daar kan elk 
moment een einde aan komen omdat de mensen met Dublinclaim een relatief groot beroep 
doen op het al beperkte aantal bedden.  
 
Gezinnen en mannen 
De afgelopen maanden wordt tegen gezinnen en mannen door STIL wegens 
capaciteitsgebrek dan ook al bij voorbaat ‘nee’ gezegd als ze opvang vragen. We hebben 
geen mogelijkheden en nergens plek. Amsterdam zit met hetzelfde probleem. Iemand van 
het Wereldhuis belt regelmatig met een dramatisch verhaal dat erg lijkt op onze eigen 
dagelijkse ervaring. Mensen moeten wegsturen terwijl je weet (of denkt te weten) dat ze 
nergens terecht kunnen. Soms ook met kinderen. Deze week gisteren kreeg ik nog een 
knuffel van een heel lief zesjarig meisje, terwijl mijn hart brak: waar zou ze gaan slapen 
met haar moeder.  
Omdat we al veel anderen kennen en (wel) opvangen, waarvan we niet weten waar ze 
morgen of volgende week zullen kunnen slapen, hebben we die grens gesteld.  
 
Wachtlijst mannen vier maanden 
Mannen kunnen wel vaak op de wachtlijst komen voor een BBB hier of elders in het land. 
De wachtlijst voor Toevlucht zou al vier maanden zijn nu. Er staan rond de twintig mannen 
op. Alleen de BBB Groningen heeft nog plekken vrij maar daar kan men alleen terecht als 
men uit die regio komt, m.a.w. als men op straat gezet is vanuit een AZC in de provincie 
Groningen. Dit kan ook VBL Ter Apel zijn.  
 
Vrouwen 
Alleenstaande vrouwen kunnen we vaak nog wel helpen. Een deel van deze groep komt 
eveneens op een wachtlijst voor BBB. Ook worden ze regelmatig aangemeld voor 
bijvoorbeeld de opvanghuizen Fanga Musow en Huize Agnes. Voor de mannen en vrouwen 
met juridische perspectief geldt dat ze eveneens regelmatig aangemeld kunnen worden- 
en opvang kunnen krijgen- voor/bij de gemeentelijke Noodopvang. 
 
Particuliere gastadressen 
Voor vrouwen zonder kinderen kunnen we vaak een logeerplek regelen bij onze 
particuliere gastadressen. We hebben gelukkig veel nieuwe aanmeldingen. Vervelend is 
wel dat de plekken soms alleen voor erg korte duur zijn, dus moeten vrouwen vaak 
verkassen van de een naar de andere plek. Ook is er veel stress omdat we soms niet weten 
waar iemand de volgende dag, de volgende week of maand naartoe moet.  
 
Perspectief 
Gelukkig is er voor mensen uit elk van deze groepen nog regelmatig sprake van juridisch 
perspectief. Hier werkt STIL aan met de mensen zelf, advocaten, artsen en andere 
deskundigen. Regelmatig  wordt de juridische begeleiding overgenomen door de 
Noodopvang (SNDVU.nl) als men daar een kamer kan krijgen. Zodra men een nieuw 
asielverzoek kan indienen kan men vaak weer in een AZC terecht en als mensen geluk 
hebben een status te verkrijgen, krijgen ze op een gegeven moment ook een eigen woning. 
De succesjes op dit gebied houden de moed erin. 
 
Door Margreet Jenezon 


