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Deze nieuwsbrief is een nieuw initiatief en wordt verzonden aan alle bij de Raad van Kerken
Amsterdam aangesloten kerkgenootschappen en hun parochies en wijkgemeenten, aan de
deelnemers aan het overlegplatform dat de Taakgroep ook is en hun organisaties, en aan een kleine
groep externe contacten.
Inhoudsopgave van dit nummer (linkjes aanklikken):

Oproep aan de Amsterdamse kerken: collecteer voor pandbeheer Vluchtmaat
Opdracht van de Taakgroep Vluchtelingen RvK Amsterdam
Informatie m.b.t. ongedocumenteerden










Fototentoonstelling over We are Here
Campagne : Dit had ook mij kunnen overkomen
Oproep tot ondertekenen van het manifest Aan de Slag
De Asielzoekmachine in de Nieuwe Liefde
Smaragdgroep in ‘Vluchtmaat’- als kraakwacht
Fondswerving voor kraakwachtbeheer
Groeiend scholingsaanbod
Kwaliteit van de 24-uurs-opvang
Programma Vreemdelingen van de gemeente Amsterdam

Informatie m.b.t. nieuwe instroom vluchtelingen


Opvang op CS en door de gemeente Amsterdam



Kleinschalige opvang voor nieuwe vluchtelingen in Oost

Activiteiten van de taakgroep en aangesloten kerken






Pastorale aandacht bij BBB-locatie Walborg
Gesprek in de gemeente over de ‘Kracht van verschillen’
Leerhuizen en studiebijeenkomsten
Campagne het gaat om mensen
Campagne Hoop voor de kerk in Syrië en Irak

Nuttige adressen en links
Deze digitale Nieuwsbrief wordt samengesteld door het dagelijks bestuur van de Taakgroep
Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam, op basis van het maandelijks overleg van de
Taakgroep Vluchtelingen RvKA. Aan digitalisering van de Nieuwsbrief wordt gewerkt.
De Taakgroep stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele foute informatie.
Bent u betrokken bij activiteiten voor asielzoekers, nieuwe vluchtelingen, vluchtelingen met een
verblijfsstatus of ongedocumenteerden? Meld uw activiteit bij:
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
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Oproep om uw collecte te bestemmen voor de Stichting Noodzaak Maatschappelijk Pandbeheer
De Taakgroep was in haar bijeenkomst van 17 maart j.l. sterk onder de indruk van het initiatief van
een aantal jonge professionals om een Stichting in het leven te roepen die als ‘kraakwachtbeheerder’
voor kwetsbare groepen wil fungeren (zie ook hierna in de rubriek Informatie m.b.t.
ongedocumenteerden). Eerste object is de Vluchtmaat waar de Smaragdgroep nu onderdak is.
Belangrijkste kenmerken van het plan:
- Meerjaren-Overeenkomst met de eigenaar van het pand
- Huurkosten voor het totale pand te betalen uit het verhuren van ateliers aan kunstenaars,
waardoor de exploitatiebegroting sluitend is
- Minimale aanpassingen om ateliers te kunnen afscheiden
- Idem om de verdieping voor de asielzoekers bewoonbaar te maken (m.n. kookgelegenheid,
enkele douches en isolatie).
Alle betrokkenen leveren hun bijdrage geheel belangeloos.
De Taakgroep heeft vertrouwen in het plan en de onderliggende begroting. De opstartkosten zijn
geraamd op ruim € 37.000,- . De Stichting Doen, de Protestantse Diaconie en enkele fondsen hebben
al financiële steun toegezegd. In de begroting van de opstartkosten zit een gat van ruim €10.000,-,
waarvoor de Stichting via de Taakgroep een beroep doet op de Amsterdamse kerken.
De Taakgroep beveelt u van harte aan geld te doneren aan de Stichting en verzoekt u voor dit doel
binnenkort bijzondere collectes en acties te houden. Meer informatie bij Gerhard Scholte, vz
Taakgroep (gscholte@dds.nl). Donaties kunnen worden gestort op: NL25INGB0000870727 t.n.v.
Diaconie Keizersgrachtkerk Amsterdam o.v.v. Noodzaak pandbeheer Vluchtmaat.
Opdracht van de Taakgroep Vluchtelingen RvK Amsterdam
De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam bestaat al sinds de jaren ’80 van de
vorige eeuw. De Taakgroep heeft de volgende taken:
1. Alle christelijke organisaties in Amsterdam die zich om vluchtelingen en asielzoekers
bekommeren, gelegenheid bieden tot overleg, uitwisselen van kennis en ervaring uit wisselen en
afstemming, om
- noodzakelijke voorzieningen in stand te kunnen houden en te versterken;
- de opvang en begeleiding van de vluchtelingen zo efficiënt mogelijk te organiseren, waar de
overheid zijn taak niet of onvoldoende op zich neemt;
- ervaringen uit te wisselen hoe aan religieuze vragen aandacht kan worden gegeven;
- het beleid van de gemeentelijke en landelijke overheid te volgen en te beïnvloeden, zodat
het sterker overeen komt met “christelijke barmhartigheid en gerechtigheid”.
- in gesprek te blijven met politieke partijen en het gemeentebestuur over het
vluchtelingenbeleid in Amsterdam.
2. Aan de Raad van Kerken van Amsterdam en de afzonderlijke kerken signalen en adviezen uit te
brengen over actuele en structurele problemen van vluchtelingen in Amsterdam. De Taakgroep
ondersteunt de Raad van Kerken Amsterdam om deelnemende kerken zowel bewust te maken
van de situatie van vluchtelingen in Amsterdam als hen mogelijkheden te bieden een bijdrage te
geven aan de worteling van hen in de Amsterdamse maatschappij of aan hun terugkeer.
De Taakgroep is eveneens een overlegplatform, waarin ook niet-christelijke organisaties hun
ervaringen met hun inzet voor vluchtelingen uitwisselen.
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De inzet van de Taakgroep richt zich in het bijzonder op vluchtelingen met een klein of zwak netwerk.
Sinds 2012 zijn dat de asielzoekers met een definitieve afwijzing en bevel om terug te keren naar hun
vaderland, maar die niet terug kunnen omdat ofwel hun land hen de toegang weigert ofwel omdat
de omstandigheden zo slecht zijn, dat ze geen veilig leven kunnen leiden.

Informatie m.b.t. ongedocumenteerden
Fototentoonstelling over We Are Here
In de OBA aan de Oosterdokskade van 2 t/m 31 maart te zien: de fototentoonstelling ‘Leven in de
Schaduw’ door fotograaf Ingrid de Groot en journalist Brechje Keulen, die de We Are Here-groep
vanaf het begin hebben gevolgd.
We are here kennen we sinds zij in september 2012 begon met actievoeren om aandacht te vragen
voor het probleem dat zij niet terug kunnen/willen naar hun land van herkomst, hoewel de IND dat
wel van ze eist.
In de drie en half jaar van actievoeren van WZH hebben inmiddels 35% van deze
ongedocumenteerde asielzoekers een verblijfsvergunning verkregen. Dat toont aan dat zeker 1/3 van
de afwijzingen van de IND niet terecht en onzorgvuldig is geweest.
Het merendeel van deze mensen wordt afgewezen omdat zij geen paspoort of identiteitsdocument
kunnen overleggen om hun identiteit aan te tonen. De IND wijst hen dan af omdat hun vluchtverhaal
niet geloofd wordt. Zij moeten vervolgens binnen 28 dagen het land verlaten, maar kunnen niet weg
omdat ze juist gevlucht zijn voor oorlog en geweld, of ambassades niet meewerken, of het
onduidelijk is naar welk land ze terug zouden moeten. De overheid beschouwt deze mensen als
illegaal in Nederland verblijvend. Sommige van deze ‘al dan niet uitgeprocedeerde’ asielzoekers
verkeren al meer dan vijf jaar in Niemandsland.
Campagne: Dit had ook mij kunnen overkomen
'Dit had ook mij kunnen overkomen' is een reeks korte filmportretten van vluchtelingen gemaakt
door telkens een andere filmmaker. Aan het begin van ieder filmpje richt een Bekende Nederlander
zich tot de kijker en zegt: 'Dit had ook mij kunnen overkomen, dat ik ..'. De filmportretten vormen
een kleurig palet van de vluchtelingen die Nederland rijk is. Ontwikkeld door Marjan Sax en
filmmaker/producent Netty van Hoorn.
Website: www.dithadookmijkunnenoverkomen.nl <https://t.co/tQ4Qich0s5>
Facebook: https://www.facebook.com/Dit-had-ook-mij-kunnen-overkomen-1753755984911062/timeline
Twitter: https://twitter.com/ookoverkomen
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCE5YgOQpxfQBXQeUDIV-kdA

Manifest ‘Aan de slag’
Onderteken deze oproep om aan ongedocumenteerden toe te staan om te studeren en te werken.
(http://iedereen-aandeslag.nl/) Ruim 1500 mensen gingen u voor, waaronder opinion leaders als
Herman Wijffels, Ruud Lubbers, talloze mensen uit de universitaire wereld. Ook de Raad van Kerken
Nederland en Vluchtelingenwerk Nederland ondertekenden het manifest .

Dringend verzoek om het manifest binnen uw eigen netwerk onder de aandacht brengen.
Twitter: https://twitter.com/Aan_DeSlag
Facebook: https://www.facebook.com/iedereenaandeslag
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Ook wordt gevraagd persoonlijke verhalen aan te leveren, in lijn met het manifest, dus waarin de
noodzaak voor deelname aan de maatschappij duidelijk naar voren komt.
De Asielzoekmachine in de Nieuwe Liefde
De Nieuwe Liefde organiseert 3 woensdagavonden over het asielbeleid: werkt het en hoe zouden we
willen dat het werkt? De kick-off is op 30 maart, daarna op 20 april en 18 mei. Zie:
http://denieuweliefde.com/programmas/kick-off.665.html

Smaragdgroep in ‘Vluchtmaat’- als kraakwacht
De groep Eritrese/Ethiopische afgewezen, al-dan-niet-uitgeprocedeerde asielzoekers, die in 2014 bij
verschillende kerken tijdelijk bivakkeerde en tot half oktober j.l. in De Wittenberg van de Evangelisch
Lutherse Gemeente Amsterdam onder dak was, heeft inmiddels een pand van de Bouwmaat
gekraakt aan de Joan Muyskenweg 32A in Overamstel. Ook enkelel kwetsbare vrouwen die in de
(inmiddels opgeheven) opvang van de Protestantse Diaconie en het Leger des Heils in Hoogoord
woonden, woont in de Vluchtmaat (enkele anderen wonen in de Augustanahof). Met de eigenaar
van de Vluchtmaat wordt zoals gezegd overlegd of de groep als kraakwacht voorlopig kan blijven.
Op 30 januari 2016 heeft een deel van de groep afgewezen vluchtelingen van We Are Here een
nieuw onderkomen betrokken: een leegstaand kantoorpand op de Willem Fenengastraat 15 in
Amsterdam Over Amstel. Recent kraakte een groep van We are here een nieuw onderdak op
Burgerweeshuispad 301 in Amsterdam. Het pand staat leeg sinds februari 2014, nadat stadsdeel Zuid
er uit was getrokken. http://wijzijnhier.org/
Fondswerving voor kraakwachtbeheer
Leden van de steungroep van de Smaragdgroep hebben de Stichting Noodzaak Maatschappelijk
Pandbeheer opgericht met het doel te fungeren als ‘kraakwachtbeheerder’ ten behoeve van de
Smaragdgroep en andere kwetsbare groepen. De Stichting zorgt voor een contract met de eigenaar
van het pand, waarin afspraken zijn vastgelegd over exploitatie en waarmee de stichting zich garant
stelt voor naleving van dat plan, inclusief de stookkosten.
De Vluchtmaat is het eerste pand waarvoor deze constructie wordt beproefd. Binnenkort hoopt de
Stichting overeenstemming met eigenaar Bouwmaat te verkrijgen; met klusjesmannen zijn al
verbouwingsplannen gemaakt en acties ondernomen om het veel te hoge energieverbruik onder
controle te krijgen. In het bestuur hebben zitting: Tamira Combrink – voorzitter, voormalig raadslid
GroenLinks, bestuurslid van Stichting XminY; Jefta Tensen - Sociaal Pedagogische Hulpverlener bij
Jeugdzorg en actief voor het vluchtelingencollectief We Are Here, René Mahieu – Fiscaal econoom en
eigenaar van een klein verzekeringskantoor; Jeroen Koster - coördinator bij Wijksteunpunt Wonen
Oost, expert op het gebied van woonrechten, huren en contracten; Ivo Stumpe - was campaigner bij
Milieudefensie en lid van de kraakbeweging in Amsterdam, was betrokken bij het legaliseren van een
aantal voorheen gekraakte panden in de stad.
Groeiend scholingsaanbod
ASKV ontwikkelt beroepsgerichte trainingen en weerbaarheidstrainingen voor ongedocumenteerden
/mensen zonder status. De trainingen zullen op verschillende plekken worden gegeven, leiden tot
een certificaat en beogen de zelfredzaamheid van deze asielzoekers te stimuleren en hun
toekomstmogelijkheden te vergroten. Er is plek voor circa 50 personen; regelmatig kunnen nieuwe
groepen starten. Veel organisaties steunen dit initiatief met subsidie, o.a. het Oranjefonds en de
gemeente Amsterdam. Voor meer info: http://www.askv.nl/wat-doen-we/projecten/projectactivering-ongedocumenteerden/ Vertel het verder en laat men zich aanmelden!
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We are here heeft (via de steungroep) ook goede contacten met universiteiten, c.q. een aantal
universitaire docenten. UvA en Amsterdam University College hebben besloten het volgen van lessen
door vluchtelingen zonder status te gedogen. Studenten kunnen meelopen met de colleges en
krijgen studiemateriaal en een bibliotheekpas. Ze kunnen geen examen doen en krijgen geen
studiepunten. Inmiddels hebben 17 studenten zich aangemeld voor uiteenlopende cursussen; 7 zijn
daadwerkelijk gestart. Ze komen uit de drie locaties van We are Here, en uit de gemeentelijke
opvang (Daalburgh en BBB’s).
Steeds weer blijkt dat het de asielzoekers ‘over de drempel’ helpt als ze voor dit soort activiteiten
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De steungroep vraagt kerken daarom een bijdrage
voor ov-kosten. Ook zou het goed zijn de studenten te kunnen voorzien van een laptop. Een bijdrage
kan worden overgemaakt naar IBAN: NL39INGB0000609060 van de stichting XminY o.v.v.
Studiefonds WAH .

Op advies van de Taakgroep zullen daarvoor de wijkdiaconieën die al eerder betrokken waren bij
opvang van de Smaragdgroep, worden benaderd.
Kwaliteit van de 24-uurs-opvang
De 24-uurs opvang van de gemeente Amsterdam heeft nog steeds onvoldoende plaats en een hoge
toegangsdrempel. De criteria van de GGD om te worden toegelaten tot de 24-uurs-opvang zijn
streng, en blijken ook afhankelijk van interpretatie. De gemeente hanteert dezelfde criteria voor
opname van dak&thuislozen, en wil eigenlijk niet afwijken: ‘gelijke behandeling’ is voor de gemeente
erg belangrijk.
Veel van de kwetsbare afgewezen/al-dan-niet-uitgeprocedeerde asielzoekers worden afgewezen
voor de 24-uurs opvang, omdat ze niet in therapie zijn. De therapie valt velen zeer zwaar, zeker als
door herhaaldelijke overplaatsing mensen steeds opnieuw hun asielverhaal moeten vertellen en een
vertrouwensband met de hulpverlener moeten opbouwen. Aan de gemeenteraad is daarom
voorgesteld dat ‘noodzaak tot behandeling’ het criterium zou moeten zijn.
Programma Vreemdelingen van de gemeente Amsterdam
In dit programma formuleerde de gemeente Amsterdam haar beleid t.a.v. ongedocumenteerde
asielzoekers. Doel: ‘perspectief bieden aan al dan niet uitgeprocedeerde vreemdelingen’. De
gemeente treft een voorziening voor BBB-opvang en voor 24-uurs-opvang. Als het gaat om een
duurzame oplossing voor individuele ‘al dan niet uitgeprocedeerde vreemdelingen’ wordt langs twee
lijnen gewerkt:
- focus op het (alsnog) verkrijgen van een verblijfsdocument of op terugkeer naar het land van
herkomst.
- focus op meewerken aan een duurzame oplossing én daarbij accepteren dat terugkeer naar het
land van herkomst aan de orde is als legaal verblijf onrealistisch is.
De gemeente zal het programma vooralsnog voortzetten, in afwachting van het landelijke
bestuursakkoord dat het Ministerie van Justitie zal sluiten met de VNG. Dit ondanks de uitspraken
van Raad van State en Centrale Raad van Beroep. Die stellen dat gemeenten niet verplicht zijn
onterecht afgewezen asielzoeker opvang te bieden (de staatssecretaris is verantwoordelijk) en dat
gemeenten aan opvang de conditie mogen verbinden dat de asielzoeker meewerkt aan terugkeer
naar het land van herkomst – voor velen van deze mensen een onrealistische eis omdat hun land van
herkomst hen niet wil terugnemen en evenmin medewerking verleent aan het leveren van de
documenten m.b.t. herkomst en identiteit.
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Informatie m.b.t. nieuwe instroom vluchtelingen
Opvang op CS en door de gemeente Amsterdam
Dagelijks komen nieuwe vluchtelingen, vnl. Syriërs, Amsterdam binnen. Vrijwilligers van Refugees
welcome Amsterdam posten ’s avonds bij CS om mensen die laat aankomen door te verwijzen naar
slaapplaatsen bij o.a. De Regenboog. De gemeente Amsterdam heeft verschillende middelgrote
locaties voor noodopvang (verblijfsduur 3 maanden) ingericht; één in Amsterdam zuid (Havenstraat),
één in Slotervaart (Schipluidenlaan) en één aan de Flierbosdreef in ZO. Daarnaast is er een tijdelijke
noodopvang aan de Marnixstraat tot stand gekomen voor mensen die in de grootschalige andere
opvanglocaties minder goed passen; vnl. gezinnen, alleenstaande vrouwen, LHBTG’ers en
christenen/atheïsten. Zie: https://www.amsterdam.nl/immigratie/vluchtelingen/tijdelijke/
Kleinschalige opvang voor nieuwe vluchtelingen in Oost
In Amsterdam Oost is op initiatief van buurtbewoners (onder wie mensen die zelf ooit als vluchteling
zijn gekomen) een kleinschalige opvang voor nieuwe vluchtelingen in de buurt tot stand gekomen in
een voormalig kantoorgebouw aan de Mauritskade. http://gastvrijoost.amsterdam/
Het gebouw is geschikt gemaakt voor gezinnen met kinderen, echtparen en enkele single mannen en
een vrouw, 31 totaal. Het betreft hier veelal goedopgeleide, Engels sprekende Syriërs.
Woningbouwvereniging Ymere betaalde aanpassingen t.b.v. brandveiligheid en betaalt gas, water,
licht en belastingen. Stadsdeel Oost is achtervang en staat garant voor eventueel financieel tekort;
crowdfunding is gestart. Het pand aan de Mauritskade is tot juli beschikbaar.
De gemeente Amsterdam steunt dit initiatief als een pilot met steun van wethouder vd Burg (WMO)
en stelt zich verantwoordelijk voor vervolg-huisvesting.
Zie ook http://www.parool.nl/amsterdam/gastvrij-oost-wil-meer-kleinschaligevluchtelingenopvang~a4250223/

Activiteiten van de Taakgroep en aangesloten kerken
Pastorale aandacht bij BBB-locatie Walborg
Gerhard Scholte (vz Taakgroep Vluchtelingen), Annette van Kouwenhoven (Wereldhuis Prot.
Diaconie) en Co van Melle (arts) posten regelmatig bij de BedBadBrood locatie Walborg in
Buitenveldert, op de ochtend als de daar overnachtende (al dan niet uitgeprocedeerde) asielzoekers
het pand verlaten. Het personeel van de Walborg waardeert de actie positief en heeft Gerhard de
ruimte gegeven om wekelijks gesprekken met cliënten te voeren.
Amsterdam kent 2 locaties voor BBB-opvang ; zie:
https://www.amsterdam.nl/immigratie/vluchtelingen/bed-bad-brood/ . Al dan niet uitgeprocedeerde,
dakloze asielzoekers kunnen daar overnachten en douchen en een avondmaaltijd en ontbijt krijgen,
maar mogen er niet overdag verblijven.
Gesprek in de kerkelijke gemeente over de Kracht van verschillen
De Nieuwe Stad, protestantse gemeente in ZO, organiseert vanaf 10 maart maandelijkse maaltijden
in de kerk voor de vluchtelingen aan de Flierbosdreef (‘Buurten in de Nieuwe Stad’ / project
Connecting Tunes).
In De Nieuwe Stad is in een gemeenteberaad over ‘Kracht van Verschillen’ het charter van INLIA
besproken (zie http://www.inlia.nl/ChartervanGroningen.html)
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Leerhuizen en studiebijeenkomsten
- Gerhard Scholte (vz Taakgroep Vluchtelingen) biedt een ‘leerhuis’ van één avond aan aan de
wijkkerken (info: gscholte@dds.nl)
- Maandagochtend om de 2 weken in het WERELDHUIS: ‘Soul at work’ : samen praten over heilige
teksten
29-3: oecumenisch overleg van de kerken in oost rondom de vraag ‘wat gebeurt er en is nodig
voor vluchtelingen in Amsterdam oost’. Info: Peter Faber, diaconaal opbouwwerker PKA Oost
p.faber@diaconie.org

-

-

21 mei 13.30 -18.00 uur: werkconferentie Veranderend Nederland – tussen angst en vertrouwen.
Voor vrijwilligers uit de kerk die zich inzetten voor vluchtelingen en ongedocumenteerden.
Aanmelden: verbinden@protestantsamsterdam.nl. Meer info in de volgende nieuwsbrief.
28 augustus: studiedag van de Waalse Kerken over vluchtelingen, m.m.v. Gerhard Scholte.

Campagne ‘Het gaat om mensen’
De Raad van Kerken Nederland is een campagne gestart : ‘Het gaat om mensen’. De campagne gaat
in op vragen met betrekking tot vluchtelingen in Nederland – niet als een abstract en logistiek
vraagstuk. Het gaat om mensen van vlees en bloed, met angst, zorgen en hoop voor de toekomst.
Met het motto ‘Hoe gevoelig ben je?’ op posters en in verhalen doet men een appel op de kerkelijke
achterban om zich te verdiepen in de persoonlijke consequenties van mensen die moeten vluchten.
Meer informatie en materiaal:
http://www.raadvankerken.nl/pagina/1963/campagne__het_gaat_om_mensen_

Campagne Hoop voor de kerken in Syrië en Irak
Miljoenen mensen zijn gevlucht. Christenen en andere minderheden worden in hun voortbestaan
bedreigd. Daarom organiseren kerken en christelijke organisaties van 1 februari tot 1 juni de
campagne 'Hoop voor kerk in Syrië en Irak'. Deze campagne vraagt aandacht voor de rampzalige
situatie in Syrië en Irak, in het bijzonder die van christenen en ook die van andere minderheden.
Nederlandse kerken en christelijke organisaties willen dat er hoop blijft voor de kerk in Syrië en Irak,
Ook de mensen in Syrië en Irak moeten in vrijheid hun geloof kunnen vieren.
Kerken en christelijke organisaties roepen hun leden op om mee te doen aan de campagne, en hun
bezorgdheid duidelijk te laten horen: in prediking en voorbeden, in bladen, websites, social media en
in hun contacten met overheid en media. De Raad van Kerken Amsterdam zal binnenkort een oproep
doen aan de Amsterdamse kerken op zondag 24 april in de diensten en vieringen aandacht te
besteden aan de situatie van christenen in en uit Syrië en Irak. Meer informatie en materiaal:
http://hoopvoordekerkinsyrieenirak.nl/

Nuttige adressen en links
Voor een overzicht van allerlei initiatieven voor vluchtelingen in Amsterdam, zie Facebookpagina:
Wat is nodig voor vluchtelingenopvang div lokaties Amsterdam? (aanmelding bij Facebook noodzakelijk).
Dagelijks bestuur van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam
Voorzitter:
Gerhard Scholte gscholte@dds.nl
tel.nr 06 40486034
Secretaris a.i.:
Frans Zoer
frans.zoer@hotmail.com
Redactie Nieuwsbrief:
Anna Verbeek
Raad van Kerken Amsterdam: www.rvkamsterdam.nl/
Voorzitter:
Henk Meulink
hfmeulink@hetnet.nl

Reactie op deze nieuwsbrief zijn welkom op redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
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