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Dublinproject 

Hulp gevraagd bij start 
campagne WAY TO STAY 
In april start onze 
campagne ‘WAY TO STAY’ 
waarmee STIL aandacht wil 
vragen voor de gevolgen 
van de Dublin-afspraken 
tussen Europese landen. 
Veel vluchtelingen 
belanden hierdoor op 
straat. 

We vragen dringend jullie 
hulp bij een flyeractie 
vanwege de start van de 
campagne op vrijdag 7 april in Utrecht en Amsterdam.  

Kun je van 9 tot 11 en/of van 16 tot 18 uur helpen folders 

uitdelen bij/op het station in Utrecht of Amsterdam?  

          Laat het dan weten via: info@waytostay.nu 

Ook als je op de hoogte wil blijven van de campagne die deze 

week wordt gelanceerd. 

Belangrijke mededeling  
voor vluchtelingen met een Dublinclaim en collega-organisaties: 

STIL biedt geen opvang aan mensen met een Dublinprobleem 

De campagne vraagt aandacht voor de problematiek rond de Dublin-
verordening. Doel is mensen te motiveren bij te dragen aan het bieden van 
praktische oplossingen. We hopen zo een particulier netwerk op te bouwen 
voor de opvang van mensen met een Dublinclaim. Dit opvangproject start  
pas na enkele maanden, als er voldoende steun is.  

Dit betekent niet dat er dan voor alle Dublinmensen plek zal zijn. Dit 

is helaas niet haalbaar. Wel geldt uiteraard: Hoe meer hulp we voor het 
project krijgen, hoe meer kans van slagen!   

Zie eerdere 
nieuwsbrieven en 
vanaf 7 april de 
website van  

WAY TO STAY 

 

Foto’s op deze pagina:  
Film maken over het 
leven met Dublinclaim 

Bustour 4freedom 

Zaterdag 8 april 

Protest tegen opsluiting 
mensen zonder verblijfsvergunning   

Zaterdag 8 april gaat een bus   
langs twee detentiecentra om 
te protesteren tegen de 
opsluiting van mensen zonder 
verblijfsvergunning daar.  

Het gaat om detentiecentra op 
Rotterdam Airport en in Soes-
terberg (Kamp Zeist). In dit 
kamp zitten ook gezinnen vast.  

De bus vertrekt 10 u vanaf 
Amsterdam Sloterdijk, waar je op 
kunt stappen en 11.45 vanaf 
Utrecht Jaarbeurszijde.  

Aanmelden of meer info?  

Mail 4freedom@riseup.net 

De demonstratie bij Kamp Zeist  
Is van 12:00-13:30 uur , en bij DC 
Rotterdam 15:45-17:00 uur 

STIL zoekt  
medische vrijwilligers 

Elke woensdagochtend draait 
STIL van 9 tot 11 een medisch 
spreekuur voor mensen zonder 
verblijfsvergunning. We zoeken 
dringend nieuwe vrijwilligers. 

Mensen zonder verblijfsvergun-
ning kunnen zich niet verzekeren 
tegen ziektekosten maar hebben 
wel recht op medisch noodzakelijke 
zorg. STIL bemiddelt bij het verkrij-
gen van toegang tot zorg, maakt 
afspraken, regelt begeleiding of 
vertaling, en werft fondsen voor 
zorg die niet vergoed wordt maar 
die wel erg noodzakelijk is.  

Interesse vrijwilliger te worden bij 
dit spreekuur?  Kijk op:  

https://www.vcutrecht.nl/vac
ature/25002 
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Opvangnieuws 

‘Het kan je leven verrijken’ 
Caspar is juridische begeleider bij STIL. Tevens vrijwilliger 
particuliere opvang. Hij zoekt mee naar nieuwe plekken, gaat er 
kennismaken om afspraken te maken of brengt mensen naar 
een opvangplek toe. Hij vertelt over een leuke ervaring van 
afgelopen maand: 

“Ik heb kennisgemaakt met een jong domineesgezin dat in een groot huis 
woont met een hele grote lege zolder. Ze hebben twee kleine kindjes. Ze 
vinden dat ze iets moeten doen voor medemensen die het minder goed 
getroffen hebben. Ze boden aan opvang te bieden aan vrouwen en even-
tueel kinderen. In eerste instantie voor twee weken. 

Eritrese vrouwen 
Al snel stonden hier bij STIL twee Eritrese jonge vrouwen op de stoep. Zij 
konden bij dit gezin terecht. Voor twee weken. Ik ben in die twee weken 
verder gaan zoeken naar een vervolgplek. Maar al snel liet de gastvrouw 
weten: ‘Ze zitten hier wel goed tot Pasen, laat ze nog maar lekker even hier. 
Ze zijn zo leuk met de kinderen en leren Nederlands’. Ik dacht: ‘Fijn, nu heb 
ik meer tijd om een andere plek te zoeken waar ze na Pasen heen kunnen’.  

Zolang als nodig 
Weer enige tijd later liet de vrouw weten dat het in haar ogen niet goed zou 
zijn als de twee kwetsbare vrouwen weer naar een andere plek zouden 
moeten. Ze vertelde dat ze net wat minder bang zijn geworden en minder 
schuchter. Ze durven nog steeds niet alleen te zijn maar ze zijn wel tot rust 
gekomen. ‘Hoe lang mogen ze blijven’, vroeg ik. ‘Voor zolang als het nodig 
is’, zei de vrouw!”  

Wat vind jij hiervan?  
Caspar: “Je weet het zelf ook en ik ook. Als je mensen in huis neemt, die 
brengen ook wat. Ze komen niet alleen hulp halen maar je krijgt er vaak ook 
wat voor terug. Je leven kan erdoor verrijkt worden”.  

Wil je een vrijblijvend gesprek over het eventueel bieden van opvang? Mail 
dan info@stil-utrecht.nl 

Vrouwen onder elkaar, deel 2  
Vorige week donderdag kwamen weer een twaalftal vrouwen uit heel 
verschillende culturen bij elkaar in Villa Vrede om elkaar te vertellen 
over hoe het er in hun cultuur aan toegaat…  

Vrouwen uit Marokko, Togo, Nigeria, Armenië, Somalië, Eritrea en 
Nederland waren aanwezig. Gesproken werd over vrije partnerkeus en 
vooral onvrije partnerkeus, over bepaalde verschillen tussen Afrikaanse en 
Nederlandse (Arabische, Armeense) mannen (……….??!!......), over huwelijk, 
samenwonen, etcetera. Heel boeiend, leerzaam, soms schokkend, soms 
humoristisch.  

Onvoorstelbaar 

Mannen hadden heerlijk eten gekookt en bedienden 
ons en ruimden op en maakten achteraf schoon. Als 
je de aanwezige niet-Nederlandse vrouwen mocht 
geloven is dat elders op de wereld heel erg 
uitzonderlijk, oftewel zeer zeer zeldzaam, zoniet 
onvoorstelbaar, wonderbaarlijk of onmogelijk.  

De man op de foto slaapt al 
twee maanden ‘onder een 
station’. “Zodra de mensen aan 
het werk gaan, sta ik op. Een 
werkende persoon heeft me 
een slaapzak gegeven. Douchen 
kan ik bij de Catharijnesteeg, 
daar kan je ook je kleren 
wassen. Dat is heel fijn”.  
Overdag kan hij ook naar de 
steeg, naar Villa Vrede of het 
Ubuntuhuis. Medische zorg en 
eten krijgt hij via STIL. Hij staat 
op de wachtlijst voor Toevlucht.  

Omduw 35 jaar   
Afgelopen vrijdag vierde Omduw 
haar 35-jarig jubileum met heerlijk 
eten, een drankje en muziek. Ter 
ere van het jubileum kwam een 
boekje uit dat een goed beeld 
schetst van al die jaren Omduw.  

Omduw vertegenwoordigt zestien 
kerken (van diverse achtergrond) 
die zich inzetten voor kwetsbare 
medemensen, al dan niet dakloos 
of bedreigd met dakloosheid. 
Omduw draait voor hen wekelijks 
een spreekuur op vrijdag in een 
werfkelder aan de Nieuwegracht.  

Omduw stond aan de wieg van 
diverse daklozenvoorzieningen in 
onze stad,  was mede- oprichter 
van STIL en betrokken bij de oprich-
ting van de Toevlucht, nachtopvang 
voor ongedocumenteerde mannen 
in Utrecht.  

https://stichtingomduw.wordpress.
com/ 
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Vertrek bij STIL met pijn in het hart  
Met tranen in haar ogen vertelt Hermien op haar eigen afscheid van 
STIL hoe vreselijk ze ons zal missen en hoe veel waarde ze hecht aan 
STIL. “Ik sta nog steeds 1000% achter STIL. STIL is echt fantastisch, het 
voelt als familie voor me”.  

“Liefst zou ik bij STIL blijven 
werken tot mijn honderdste. Maar 
de stress is best wel hoog. Ik merk 
dat het emotioneel erg zwaar werk 
is. Voor mij is het beter om wat 
afstand te nemen. Een beetje weg 
uit de frontlinie , zal ik maar 
zeggen. Wat verder weg van de 
emotionele stress”.  
Ze heeft een baan gevonden waar 
ze meer intensieve sociaal- 
juridische begeleiding kan doen en 
minder bezig hoeft te zijn met 
dagelijkse dramatische noodhulp. 
Hermien was twee jaar lang 
sociaal- juridisch coördinator bij 
STIL, daarvoor was ze ook al 
vrijwillige begeleider.  

Wat heeft je het meest geraakt bij STIL? 
“Het meest geraakt ben ik door alle ellende waar de mensen die bij STIL 
komen, mee te maken hebben. De schrijnendheid. Je hebt vooraf een beeld 
maar het is toch anders als je er elke dag in zit. Soms was ik de hele dag 
bezig mensen de straat op te sturen. De kou en regen in. Ze wisten niet wat 
ze moesten doen en ik wist het ook niet. Er staan hele kwetsbare mensen op 
straat. 
Aan de andere kant heb je bij STIL te maken met hele positieve ervaringen, 
met superlieve mensen die hun hart en huis openstellen en op allerlei 
manieren steun bieden. Dat is heel  inspirerend!   
Ook vind ik het bewonderenswaardig dat mensen van de doelgroep zo sterk 
zijn. Ik had het zelf al lang opgegeven als ik in hun situatie was.  
Het klinkt alsof STIL steeds alleen maar mensen wegstuurt. Dat is niet zo, 
STIL helpt ook heel veel mensen heel goed. Dat we hen opvang kunnen 
geven en dat ze dan vaak later in staat zijn hun leven weer op te bouwen. 
Dat vind ik super waardevol”.  

 

STIL zoekt dringend vaste donateurs  
Wegens de toename van humanitaire noden zoekt STIL dringend 
vaste donateurs.  

STIL ontvangt subsidie maar is daarnaast voor een belangrijk deel van 
haar werk afhankelijk van particuliere donaties.  

Je bijdrage is welkom op bank-rekening NL44 INGB 000 740 7021 
t.n.v. Stichting Lauw-Recht, Utrecht, o.v.v. wat je maar wil.  

Jouw donatie gaat direct naar mensen zonder verblijfsvergunning 

Deze donaties gebruiken we voor directe cliëntuitgaven zoals 
leefgeld, drogistproducten, medische en juridische onkosten en 
reiskosten. 

Straatnieuws 
Het dagelijks werk van STIL 
draait 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 
heftige emoties in ons propvolle 
kantoor oplaaien. Soms wanhoop 
en verdriet, even later weer warm-
te en blijheid.  

Lees meer via 

https://stil2.wordpress.com/?attac
hment_id=1034 

Hulporganisaties die 
bootvluchtelingen redden 
mogelijk vervolgd 

De Italiaanse Justitie onderzoekt of 
private hulpverleners die vluchte-
lingen in onveilige rubberbootjes 
op zee helpen, - buiten de kust van 
Libië- en vervolgens naar Italië 
brengen, strafrechtelijk kunnen 
worden vervolgd.  

De VVD vindt ook dat gekeken 
moet worden of Nederlandse 
organisaties vervolgd kunnen 
worden (voor het helpen van 
mensen in nood…). Een VVD-
politicus noemt de hulpactiviteiten 
‘een schande’ (?!). Ook pleit hij 
voor het stopzetten van eventuele 
subsidies aan deze organisaties. 
Het is niet bekend welke organisa-
ties hij bedoelt.  
CDA en PvdA pleiten voor nader 
onderzoek. Demissionair minister 
Koenders vindt dat geen overhaas-
te conclusies getrokken dienen te 
worden. 

De organisaties worden ervan 
beschuldigd contact te onder-
houden met mensensmokkelaars 
en geld van hen te ontvangen. Dit 
ontkennen de hulporganisaties. Zij 
zeggen zelf mensen in nood te 
willen redden van de verdrinkings-
dood. (Bronnen: Trouw en internet). 

https://www.artsenzondergrenzen.
nl/over-onze-reddingsacties-op-zee 
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Leuke donaties 

Trouwe steun van katholieke 
broeders en zusters  
 
De commissie Projecten in Nederland (PIN) liet in 
februari weten opnieuw STIL te willen steunen met 
een bedrag van 10.000 euro. Dit keer voor een 
project bedoeld om de psychische noden onder vluchtelingen te 
voorkomen dan wel verergering daarvan.  
Namens vele broeders en zusters van kloosters en congregaties in 
Nederland beoordeelt de commissie PIN verzoeken om financiële 
steun voor kwetsbare medemensen. Projecten in Nederland (PIN) is 
een commissie van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen.  

Ook steun van de trouwe protestanten  
In dezelfde maand kreeg STIL te horen dat we voor ditzelfde doel 
steun krijgen van de Protestantse Gemeente Utrecht, een bedrag van 
3000 euro. Dit is een overkoepelende organisatie van de Utrechtse 
protestantse kerken.  
 

STIL jubileum zoekt sponsoren 
STIL zoekt sponsoren om in ruil voor reclame haar 20-jarig jubileum te 
kunnen vieren. Vooral met als doel alle mensen die zich voor ons en 
onze doelgroep inzetten, te bedanken. Al één tandarts en een 
advocatenkantoor hebben laten weten ons te willen sponsoren. Hebt 
u of heb jij daar ook interesse in? Dan kunt u/kun je mailen naar 
margreet@stil-utrecht.nl.  
 

Verrassende gift van het Noëlhuis 

Vrede en alle goeds 
Van onze vrienden van het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam 
kregen we in januari onverwacht een donatie van 3000 euro. 
Met de boodschap dat ze ons ‘Vrede en alle goeds’ wensen.  

In deze leefgroep van de zogenoemde catholic worker- 
beweging brengen we regelmatig cliënten onder dak zoals de 
afgelopen periode een Sudanese man en een Eritrese vrouw 
met kinderen.  

Lees meer over hun idealen en activiteiten op 
http://noelhuis.nl/ 

Meer weten over STIL? Kijk op www.stil-utrecht.nl 

  Hartelijk 
  dank 
  allemaal! 

Periodieke gift  
voor vijf jaar 
Een donateur regelde met de 
belasting dat maandelijks een vast 
bedrag wordt afgeboekt voor een 
periode van vijf jaar. Als je dit zo 
regelt, geeft dat bepaalde 
belastingvoordelen, voor ons biedt 
het zekerheid over toekomstige 
donaties.  

Gratis condooms  
Van de opvang voor ongedocumen-
teerde vrouwen en kwetsbare 
mannen De Weerdsingel kreeg STIL 
twee dozen gratis condooms om uit 
te delen.  

Omdat voorbehoedmiddelen geld 
kosten en onze doelgroep geen 
(toegang tot legaal) inkomen heeft, 
zijn we hier erg blij mee! 
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