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Opvangnieuws 

Heel veel mensen op straat 
STIL had afgelopen weken te maken met veel noodsituaties waarbij 
tientallen vrouwen, mannen en gezinnen met kinderen op straat 
stonden. De afgelopen drie maanden vroegen 43 vrouwen, al dan niet 
met kinderen opvang. Vaak konden we helpen, vaak ook niet. 

Vrouwen 
Afgelopen vrijdag kwamen vijf vrouwen op straat omdat de Koudweer- 
regeling afliep. Dit is extra daklozenopvang voor als het vriest. Zodra het een 
graadje warmer is, kan men hier niet meer terecht Een van deze vrouwen 
kreeg vervolgens opvang van de gemeente Utrecht, één in een Bed-Bad-
Brood-opvang elders, en drie vrouwen kregen opvang bij particulieren.   

Gezinnen 
In drie maanden tijd vroegen negentien gezinnen (waaronder moeders met 
kinderen) bij STIL om opvang. Zeven van hen kregen een logeerplek bij 
particulieren. Twee konden veilig naar een Gezinslocatie (rijksopvang). Voor 
zeven andere gezinnen of moeders met kinderen vonden we geen oplossing. 

Met pijn in ons hart hebben we opnieuw besloten dat op elk verzoek om 
opvang dat nu van een gezin komt, we ‘nee’ moeten zeggen. Dit omdat we 
voor de mensen die we nu al helpen, al niet weten of we volgende week of 
volgende maand een vervolgplek kunnen vinden.  

Mannen 
Afgelopen vrijdag kwamen ook negen mannen op straat omdat de Koud-
weer-regeling afliep. We konden niets voor hen doen. Duidelijk is dat 
enerzijds veel BBB-locaties vol zitten, anderzijds niet alle dakloze mensen 
zonder verblijfsvergunning daar terecht kunnen (Zie vorige nieuwsbrieven). 

Heel veel nieuwe opvangplekken aangeboden 
STIL kreeg afgelopen maand van meer dan veertig mensen bericht dat 
ze opvang wilden bieden aan vluchtelingen of andere mensen zonder 
verblijfsvergunning. Vooral aan vrouwen, al dan niet met kinderen. 
Dit nadat op Facebook een oproep was verspreid voor een Eritrese 
met twee kinderen die echt buiten verbleef.  

Normaal komen er elke maand bij STIL een of twee meldingen binnen van 
mensen die opvang willen bieden. Meestal vindt eerst een kennismakings-
gesprek plaats en vertelt STIL meer over de doelgroep, problematiek, 
begeleiding e.d. De mensen van het gastadres denken na over hun wensen 
en mogelijkheden.  
Soms zien ze er dan toch van af, soms besluiten ze opvang te bieden voor 
een nacht, enkele weken of enkele maanden. In een enkel geval kunnen 
mensen zelfs voor een langere periode onderdak krijgen bij particulieren.  

Er is veel verloop onder de opvangadressen om verschillende redenen: Soms 
gaan mensen eigen kennissen opvangen, soms mogen gasten er voor 
onbepaalde tijd blijven, soms worden mensen zwanger of gaan verhuizen. 
Het komt ook voor dat de gastadressen een periode rust nodig hebben of 
het zat zijn (…?!...). 

Wil je een vrijblijvend gesprek over mogelijkheden?  
Mail: info@stil-utrecht.nl.  

Hij ook een 
verblijfsvergunning 
De jongen op de foto hierboven, 
die al in de vorige nieuwsbrief 
stond, heeft nu ook een verblijfs-
vergunning! 
Eerder meldden we dat zijn 
moeder na vijftien jaar verblijf in 
Nederland, een vergunning kreeg. 
Zijn broertjes hadden al papieren.  

DRINGENDE OPROEP 

Vacature Sociaal- 
juridisch coördinator 
Onverwacht zoekt STIL op korte 
termijn een sociaal- juridisch 
coördinator voor vier dagen per 
week.  
https://stil2.wordpress.com/2017
/02/01/vacature-sociaal-juridisch-
coordinator-bij-stil/ 

Tevens zoeken we voor diverse 
functies nog vrijwilligers. Kijk voor 
vacatures op de site van de 
vrijwilligerscentrale.  
https://www.vcutrecht.nl/organis
atie/20119/stil%20%20 
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Sudanese man met beenprothese en pijn op straat  

Een Sudanese man die net een nieuwe beenprothese heeft en nog nazorg 
nodig heeft, is tot gemeentelijke nachtopvang (BBB) geweigerd omdat hij 
een Dublinclaim heeft voor Italië. Hij is de afgelopen dagen al enkele keren 
bij de EHBO geweest.  
De IND wil geen opvang- en zorggarantie voor hem vragen aan Italië. In de 
nieuwsbrief van november jl is te lezen wat hem in Italië te wachten zou 
staan.  

Protest Ethiopische vluchtelingen  
Op 19 januari protesteerden in Den Haag ± honderdtwintig Oromo, 

andere Ethiopiërs en een enkele Hollander, tegen het huidige asiel-

beleid, waardoor veel Ethiopiërs op straat belanden.  

Veel vluchtelingen uit Ethiopië die in Nederland asiel vragen, worden afge-

wezen en vervolgens de straat op gestuurd met de opdracht het land te 

verlaten. Ook mensen die politiek actief waren (en zijn) en daardoor bij 

terugkeer risico lopen op detentie of erger.  

Straks lopen ze risico daadwerkelijk teruggestuurd te worden nu de EU een 

deal met Ethiopië heeft gesloten om gedwongen uitzetting makkelijker te 

maken.  

In de Tweede 

Kamer vroegen 

PvdA, SP en Groen 

Links aandacht 

voor de situatie in 

Ethiopië. Dit 

gebeurde nadat 

Vluchtelingen-

Werk, Oromo en 

STIL de zaak aan-

gekaart hadden. Mensen worden op dit moment afgewezen op basis van 

een ambtsbericht uit 2013 terwijl de situatie in Ethiopië afgelopen jaar 

enorm verslechterd is. Sinds de Noodtoestand in oktober uitgeroepen is, is 

het er nog veel onveiliger. (Zie vorige nieuwsbrief).  

Groen Links vroeg behalve om een nieuw ambtsbericht ook om een besluit- 

en vertrekmoratorium. De staatssecretaris vond beide voorstellen niet zo 

nodig… Verschillende partijen gaven achteraf aan het hier niet bij te willen 

laten zitten. (Zie ook foto’s pagina 3). 

Bed, Bad en Brood op de radio  
In januari besteedde Radio 1 Langs de Lijn uitgebreid aandacht aan Bed, 

Bad en Brood- zaken. Twee dagen lang werd elk uur een reportage uitge-

zonden. Zo werden STIL, Toevlucht (de Utrechtse BBB) en de nieuwe BBB-

boot in Groningen bezocht.  

Deze twee gemeenten bieden behalve Bed, Bad en Brood, ook begeleiding. 

Dit leidt duidelijk tot resultaat! Zo krijgen volgens cijfers van de gemeente 

Utrecht bijvoorbeeld meer dan 60% van de mensen in de gemeentelijk 

gefinancierde opvang, later alsnog een verblijfsvergunning.   

Over Utrecht: 

http://www.nporadio1.nl/langs-de-lijn-en-omstreken/onderwerpen/391617-

reinout-in-de-wereld-van-de-uitgeprocedeerde-asielzoekers 

Over BBB Groningen: https://www.nporadio1.nl/gemist/2017-01-18   

Dochter geboren! 

Een ex-cliënt van STIL die nu op-

vang krijgt bij een collega-organi-

satie, kreeg in december een 

dochter. Van harte gefeliciteerd!  

De vader van dit meisje is nog 

bezig met het werken aan een 

herhaald asielverzoek met nieuw 

bewijs.  

Hoewel zijn vriendin voldoende 

inkomen heeft voor een verblijfs-

vergunning bij partner, kunnen ze 

die op dit moment niet aanvragen 

omdat hij daarvoor terug zou 

moeten naar zijn land. Hij durft 

dit niet omdat hij vreest voor 

vervolging.  

Oromo Refugees  
Group opgericht 
In Utrecht is in januari de Oromo 
Refugees Group opgericht. Ze 
willen samen actie voeren tegen 
hun eigen regime, de Nederland-
se vriendschap met Ethiopië en 
het Nederlandse asielbeleid. Ook 
willen ze samen sporten en ande-
re activiteiten ondernemen.  

Opvang bij het MOO 
Een West- Afrikaanse jongeman  
met ernstige psychische proble-
men kreeg gisteren te horen dat 
hij een kamer en hulp krijgt bij 
het Medisch Opvangproject 
Ongedocumenteerden (MOO) in 
Amsterdam.  
De gemeente Utrecht financiert 
enkele plekken bij het MOO voor 
onze cliënten. Hij was enkele 
maanden geleden op straat gezet. 
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Geldzaken  

Garantie van Stichting Rotterdam 
In januari kreeg STIL bericht dat de Stichting Rotterdam garant staat 
voor 15.000 euro, voor het geval we dit geld niet via andere weg 
binnen krijgen, en uiteraard als we kunnen aantonen dat we het 
geld ook echt hebben uitgegeven aan het juiste doel.  
Deze garantie is bestemd voor preventie van psychische problemen 
en zorg aan kwetsbare vluchtelingen met psychische problemen in 
2017. Hartelijk dank! 

Steun van XminY, Zwart Zaad en Vluchtelingen-     
Werk voor actie Ethiopische vluchtelingen 

De protestactie van Oromo en andere Ethiopische vluchtelingen op 19 

januari jl, zie bericht elders in de nieuwsbrief, is mede mogelijk gemaakt 

door donaties van XminY, Zwart Zaad en VluchtelingenWerk Nederland.  

Omdat mensen die op 

straat staan of in de 

BBB verblijven geen 

inkomsten hebben, is 

het lastig om naar 

demonstraties te 

reizen. Vandaar dat 

financiële hulp voor 

reiskosten erg van pas 

komt. Hartelijk dank 

voor de steun! 

Zie foto’s op deze pagina van Manette Ingenegeren. 

Subsidie gemeente Utrecht 
De subsidie van de gemeente Utrecht aan STIL wordt in 2017 
voortgezet! Dit gebeurt opnieuw op hetzelfde -hogere - niveau als in 
2016. Dat is mogelijk door de steun van het rijk voor BBB waardoor 
de gemeente meer te besteden heeft dan voorheen.  

Helaas heeft de staatssecretaris laten weten dat het nu (per 1 dec jl) 
afgelopen is met de BBB-steun van het rijk aan gemeenten. De 
onderhandelingen tussen het rijk en gemeenten over de BBB zijn 
mislukt. De gemeenten wilden nog de mogelijkheid open houden in elke 
gemeente enige BBB te kunnen blijven bieden in noodgevallen. Dit 
accepteerde de regering niet.  

Fondsen en donateurs 
De subsidie van de gemeente gaat voor het grootste deel naar vaste 
lasten maar ook voor een deel naar BBB- uitgaven voor het toeleiden 
naar onderdak hier of elders in het land, en het bieden van 
begeleiding.  

Daarnaast werft STIL nog voor de overige cliëntuitgaven, ongeveer 
een ton per jaar, geld bij fondsen en particulieren. Deze steun is 
onmisbaar om ons werk te kunnen blijven doen. Eveneens werft STIL 
apart geld voor (eventuele) acties, campagnes of speciale projecten. 

Gemeente Utrecht en fondsen die steun bieden hartelijk dank! 

Donateurs 

17000 euro steun 
van particulieren 

STIL kreeg in 2016 bijna 
17000 euro binnen aan 
donaties van particulieren.  

Deze steun is heel erg 
geweldig en heel erg 
onmisbaar.  

Hartelijk dank allemaal!  

STIL zoekt dringend 
vaste donateurs  
Hoewel STIL er financieel redelijk 
goed voorstaat, nemen de noden 
toe en zijn we nog steeds erg af-
hankelijk van steun van fondsen 
en particulieren. We zoeken 
daarom donateurs die vijf, tien of 
meer euro per maand doneren.  

Gift van een moeder  
Een moeder van een van de 
medewerkers van STIL gaf ons 
met kerst een speciale 
donatie. Hartelijk dank!  

https://www.facebook.com/manette.ingenegeren


Geen kinderpardon, 
hoezo? 
Mag je kinderen die hier al ruim vijf  jaar of 
langer zijn een verblijfsvergunning weigeren 
omdat hun ouders niet meewerken aan 
terugkeer? En wanneer heeft iemand wel of 
niet voldoende meegewerkt? 

Om deze vragen draait de discussie over de 
kinderpardonregeling.  Deze regeling geeft 
kinderen die hier vijf jaar of langer zijn, kans op een 
verblijfsvergunning. Maar slechts 95 % van de aanvragen wordt 
gehonoreerd.   
Belangrijkste reden voor afwijzingen is dat de ouders na afwijzing van 
hun asielverzoek niet mee zouden werken aan terugkeer. Soms omdat ze het 
niet veilig vinden terug te keren, zoals Adel uit Bagdad wiens kinderen hier 
rechts op de foto staan.  
Soms stellen mensen zelf wel degelijk mee te hebben meegewerkt aan 
terugkeer. De IND vindt echter van niet. Volgens Defence for Children 
hebben de ouders in de ogen van de IND ‘nooit genoeg gedaan’. “Wat er mis 
gaat is dat het kind niet meer centraal staat”. Deze organisatie vindt dat het 
zogenoemde meewerkcriterium van tafel moet. 

‘Vijf jaar volmaken’ 
Tegenstanders hiervan denken dat als je dit doet, alle mensen met kinderen 
die niet (zonder medewerking) uitzetbaar zijn, hier ‘gewoon even vijf jaar 
volmaken’, dan krijgen ze vanzelf papieren. 
Dat is vermoedelijk de reden dat de PvdA niet expliciet in haar verkiezings-
programma heeft gezet dat het meewerkcriterium van tafel moet, maar 
‘slechts’ pleit voor een versoepeling van de regeling. Een meerderheid van 
de leden van die partij pleit daar al lang voor. De huidige regerende PvdA-ers 
willen echter hun vingers er niet aan branden.  
Via deze link is een tv-documentaire van 22 januari jl te zien: 
http://demonitor.ncrv.nl/uitzendingen/het-kinderpardon-is-een-wassen-
neus 

‘Mobiliteit is een mensenrecht’ 

‘Our proposal is to abolish the residence permit, 
because  international mobility is a human right’ 

Dat zegt Leoluca Orlando (foto rechts), burgemeester van het 
Italiaanse Palermo. Zijn verfrissende mooie 
uitspraken doen je realiseren dat we een beetje vast 
zitten… Het kan ook anders en het wordt ook ooit 
anders…In zijn stad Palermo is de verblijfsvergunning 
afgeschaft, iedereen is gelijkwaardig inwoner van 
deze havenstad op Sicilië.   
Orlando wil dat mobiliteit als mensenrecht wordt 
erkend. Zijn woorden kunnen wat moed geven in 
barre tijden.  
Hij kwam in 2016 naar Den Haag om over zijn ideeën 
en aanpak te vertellen tijdens de eerste vergadering 
van het Global Parliament of Mayors.  

http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/30-10-
2016/VPWON_1257580 

Foto: Kinderen van Adel 

Vrijwilligers welkom! 

STIL heet acht nieuwe vrijwilligers 

welkom! Zij zijn sinds kort of al 

iets langere tijd bij ons komen 

werken! Het zijn medische en 

sociaal- juridische vrijwilligers en 

een baliemedewerkster.  

Helaas moeten we ook afscheid 

nemen van vijf vrijwilligers. Dit 

heeft te maken met opleiding of 

werk. Dank voor jullie steun!  

 

Ubuntu zoekt bestuursleden 

Het Ubuntuhuis (Vleutenseweg 
Utrecht) is een gezellige laag-
drempelige ontmoetingsplek voor 
ongedocumenteerden, (voorma-
lig) dakloze mensen e.a. Ubuntu 
is dringend op zoek naar nieuwe 
actieve bestuursleden. Zie 
http://ubuntu-huis.blogspot.nl/ 

 

Meer weten over STIL? 
www.stil-utrecht.nl 
http://stil2.wordpress.com 
Facebook Vluchtelingen op Straat 
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