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Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK Amsterdam                                   nr. 2

                                
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 voor financiële steun om de Smaragdgroep legitiem als kraakwacht in de 
Vluchtmaat te laten wonen  

Informatie m.b.t. ongedocumenteerden 

 Wereldhuis Protestantse Diaconie 

 Betaald werk voor mensen zonder verblijfsvergunning?      

 Brandbrieven supporters We Are here   

 

Informatie m.b.t. nieuwe instroom vluchtelingen 

 Over het contract EU – Turkije    

 Steun voor opvang in de regio van conflict   

 
Activiteiten van de taakgroep en aangesloten kerken 

 Leerhuizen en studiebijeenkomsten 

Waaronder 5 mei:  Bevrijdingsfestival met vluchtelingen-musici en vrijheidsmaaltijden o.a. in  
                                  het Wereldhuis 

 

 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.  
 
Stuur deze Nieuwsbrief svp door aan belangstellenden in uw gemeente! 
 
Bent u vanuit uw kerk betrokken bij activiteiten voor asielzoekers, nieuwe vluchtelingen, 
vluchtelingen met een verblijfsstatus of ongedocumenteerden? Laat het ons weten!  
Organiseert u binnenkort een activiteit, studiebijeenkomst of informatieavond? 
Meld het ons tijdig!  redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com  
 

mailto:redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
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Oproep om uw collecte te bestemmen voor de Stichting Noodzaak Maatschappelijk Pandbeheer 

teneinde de Smaragdgroep als kraakwacht legitiem in de Vluchtmaat te laten wonen 

In de eerste Nieuwsbrief van de Taakgroep Vluchtelingen Amsterdam vroegen we al uw aandacht 
voor de Stichting Noodzaak Maatschappelijk Pandbeheer. 
Leden van de steungroep van de Smaragdgroep hebben deze stichting opgericht met het doel te 
fungeren als ‘kraakwachtbeheerder’ ten behoeve van de Smaragdgroep en, op termijn, andere 
kwetsbare groepen. De Stichting zorgt voor een contract met de eigenaar van het pand, waarin 
afspraken zijn vastgelegd over exploitatie (m.b.v. het inrichten en verhuren van atelier-ruimtes aan 
derden kan de exploitatie sluitend worden gemaakt) en waarmee de stichting zich garant stelt voor 
naleving van dat plan en een goed beheer. Op die manier kunnen ongedocumenteerde asielzoekers 
op legitieme basis gedurende langere tijd wonen in een leegstaand pand. De Vluchtmaat is het eerste 
pand waarvoor deze constructie wordt beproefd.  
 
De Stichting is er inmiddels in geslaagd overeenstemming met eigenaar Bouwmaat te verkrijgen: op 
20 april is met de Bouwmaat de overeenkomst gesloten voor twee jaar tot 1 mei 2018. De komende 

weekenden wordt er in het gebouw geklust; er zijn al verbouwingsplannen gemaakt en acties 
ondernomen om het veel te hoge energieverbruik onder controle te krijgen.  
 
De Taakgroep is onder de indruk van het initiatief en van de inzet en kwaliteit van de jonge 
professionals die de Stichting in het leven hebben geroepen. De Taakgroep heeft ook vertrouwen in 
het plan en de onderliggende begroting. Alle betrokkenen leveren hun bijdrage belangeloos. 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.  
 
Namens de taakgroep Vluchtelingen Amsterdam, ds Gerhard Scholte, vz 
Namens het bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam, ds Henk Meulink, vz. 
 
Meer informatie bij Gerhard Scholte (gscholte@dds.nl).   
Donaties kunnen worden gestort op:  rekeningnummer: NL11TRIO0198370466 t.n.v. Noodzaak 
Maatschappelijk Pandbeheer Vluchtmaat. 
 

Informatie m.b.t. ongedocumenteerden  

Wereldhuis Protestantse Diaconie 

In de vergadering van de taakgroep op 21 april  jl vertelde Annette van Kouwenhoven over de 
activiteiten van het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie Amsterdam (gesteund door de 
Evangelisch Lutherse Diaconie). Vertrekpunt was het jaarverslag 2015 van het Wereldhuis  
https://www.protestants.amsterdam/diaconie-home/2848-wereldhuis-ontwikkelingen-plannen-en-
vooruitzichten.html 
Het Wereldhuis is een centrum voor informatie en advies, scholing en cultuur voor mensen zonder 
verblijfsvergunning. In Amsterdam leven zo’n 15.000 ongedocumenteerden, ieder met een eigen 
levensverhaal. Een deel van hen is uitgeprocedeerd asielzoeker. De meesten kwamen als 

https://www.protestants.amsterdam/diaconie-home/2848-wereldhuis-ontwikkelingen-plannen-en-vooruitzichten.html
https://www.protestants.amsterdam/diaconie-home/2848-wereldhuis-ontwikkelingen-plannen-en-vooruitzichten.html
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arbeidsmigrant. Ze werken vaak als hulp in de huishouding. Sommigen zijn het slachtoffer geworden 
van vrouwenhandel of een mislukte huwelijksmigratie. Ze komen uit 50 verschillende landen buiten 
de EU zoals Ecuador, Ghana en de Filippijnen. Het Wereldhuis is voor hen de plek om even niet 
afhankelijk van anderen te zijn. Hier kunnen mensen zelf actief worden. De meeste activiteiten in het 
wereldhuis worden aangeboden door vrijwilligers, die zelf ook ongedocumenteerd zijn. Een stevig 
sociaal netwerk maakt sterker, vrijwilligerswerk vergroot je perspectieven.  
Het Wereldhuis heeft een werkwijze ontwikkeld (het zgn ´empowermentmodel´) dat stevig inzet op 
het activeren van mensen zonder papieren en aan het vergroten van hun netwerk. Daarnaast zoekt 
en creëert het Wereldhuis mogelijkheden om het maatschappelijk debat rond het vraagstuk van 
vluchtelingen en migratie te voeden met ervaringskennis . 
 
Annette is zelf lid van de Goedemorgen-bezoek groep die elke ochtend bij BBB Walborg de 
asielzoekers die de opvang verlaten, hen groet en een praatje met hen maakt. Dat dat op prijs wordt 
gesteld blijkt wel uit het feit dat ze inmiddels is gevraagd de Cliëntenraad in de Walborg te 
ondersteunen. 
 
De speerpunten van  het Wereldhuis in 2016 zijn:  

1. activering, ondernemerschap en talentontwikkeling : 
lesaanbod voor 300 mensen in 2016 op het gebied van Nederlandse en Engelse taal en 
computer vaardigheden; workshops door asielzoekers: wie kan en wil geeft les in kunst, 
debat of muziek; desgewenst begeleid door een vrijwilliger.    

2. aandacht voor werk en ondernemerschap van mensen zonder papieren: 
de zelfredzaamheid van migranten vergroten door het ontwikkelen van professionele 
vaardigheden, het uitbreiden van het sociale netwerk en door bezoekers in staat te stellen 
met betaalde arbeid te participeren in de samenleving: het programma ‘no paper work’, de 
‘kleine niet-industriële club’ (Knic); afgestemd op de talenten en de behoeften van de 
deelnemers en de ‘green card’ om de kansen van betaald werk voor ongedocumenteerde 
migranten onder de aandacht te brengen. Ook: meebouwen aan plannen, initiatieven en 
projecten uit de bezoekersgroep, zoals de ‘pop-up store’ , de ‘world house kitchen’, de fusion 
band. 

3. signaleren van relevante ontwikkeling in het veld  
- i.s.m. ASKV en Dokters van de Wereld optimaliseren van de website over rechten en 

doorverwijsmogelijkheden van ongedocumenteerden in Amsterdam.   
- ontwikkelen en verbreden van een aanbod voor middelbare scholen op basis van de 

pilot met het Metis College.      
4. vergroten van draagvlak  : wekelijkse ontmoetingen rond muziek, eten, verhalen, debat, film 

en theater. Plus:  twee a drie bijeenkomsten voor een breed publiek     
5. vergroten van de participatie en eigenaarschap van de bezoekersgroep : ‘everybody is a 

volunteer’ 
6. samenwerking met andere organisaties om in de Amsterdamse samenleving de aandacht 

voor ongedocumenteerden levend te houden. O.a. door Ronde Tafel bijeenkomsten van 
aandeelhouders en partnerorganisaties in het wereldhuis en een bijeenkomst voor kerken in 
de regio Amsterdam. 
 

Het Wereldhuis is altijd blij met nieuwe vrijwilligers, taalcoaches en buddies. Ook financiële steun is 
van harte welkom  op rekeningnr. NL49INGB0000097593, t.n.v. de Protestantse Diaconie 
Amsterdam 



   

 

 
                                        April/mei 2016 

     
 

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam  
4 

Betaald werk voor mensen zonder verblijfsvergunning?   

Op 21 april vertelde Annette Kouwenhoven ook dat de Cliëntenraad van de Walborg bezig is een 
petitie op te stellen waarin de vluchtelingen aanbieden graag een tegenprestatie te willen leveren 
voor het onderdak dat zij van de stad Amsterdam krijgen. Feitelijk is het een hartenkreet om 
mogelijkheden te creëren voor werk door mensen zonder verblijfsvergunning (en ook om burgers die 
mensen zonder status betalen voor werk, niet strafbaar te stellen).   
Vergelijk ook het manifest Iedereen aan de slag, waarover wij in de eerste Nieuwsbrief berichtten: 
oproep om aan ongedocumenteerden toe te staan om te studeren en te werken. (http://iedereen-
aandeslag.nl/) Ruim 1500 mensen deden dat al, waaronder opinion leaders als Herman Wijffels, 
Ruud Lubbers en talloze mensen uit de universitaire wereld. Ook de Raad van Kerken Nederland en 
Vluchtelingenwerk Nederland ondertekenden het manifest. 
 
Deze week lezen we in de kranten dat voor nieuwe asielzoekers de gemeenten Utrecht en 
Amsterdam experimenteren met steun om te kunnen werken in afwachting van de 
verblijfsvergunning. Voor eerder afgewezen asielzoekers die nu in het ‘asielgat’ zitten ligt dat politiek 
veel gevoeliger. Het luistert nauw om het goede moment te kiezen om met dergelijke acties voor 
ongedocumenteerden de  politiek te benaderen. In afwachting daarvan doen we hier graag de 
oproep aan iedereen om zich in te schrijven bij de ‘kleine niet-industriële club’ (Knic) van het 
Wereldhuis en daar te melden welke werkzaamheden/klusjes ze zouden willen laten verrichten. 

Brandbrieven aan de Tweede Kamer van supporters van We are here  

Een aantal supporters van We are here stuurt met enige regelmaat brandbrieven naar de Tweede 
Kamer. Daarmee vragen ze aandacht voor het ‘asielgat’: Veel mensen van de We Are Here groep zijn 
afgewezen omdat zij geen identiteits- of nationaliteitsdocumenten bezitten. Zij zitten klem tussen de 
pressie om te vertrekken en de onmogelijkheid om daadwerkelijk terug te keren vanwege het geweld 
dat hun in het land van herkomst te 
wachten staat. 
Brandbrief 5 gaat in op de Buitenschuld-procedure en legt uit dat ongedocumenteerden binnen het 
Nederlandse vreemdelingenrecht geen effectieve rechtsmiddelen hebben om aan te tonen dat zij 
buiten hun schuld niet kunnen vertrekken omdat terugkeer voor hen te gevaarlijk is 
Zie eerdere Brandbrieven op http://wijzijnhier.org/over-het-asielgat/brandbrieven/ 
 

Informatie m.b.t. nieuwe instroom vluchtelingen 

 
Discussie over contract EU – Turkije  
In de taakgroep bijeenkomst van 21 april is gesproken over de overeenkomst tussen de EU en 
Turkije. De meningen over dat contract verschillen, zoals ook in de pers duidelijk wordt (zie bv  Trouw 
van 12 april; daarin noemt Farah Karimi, directeur Oxfam Novib, de deal van EU met Turkije een 
grote morele dwaling). In de discussie werd duidelijk dat opvang in de regio toch ook belangrijk is, 
o.a. omdat daar werkelijk de armsten en meest kanslozen van de vluchtelingen zich bevinden – 
mensen die nog wat financiële reserves hebben investeren in de (helaas zo gevaarlijke) vluchtroutes 
naar Europa. Niemand heeft de illusie dat een contract tussen de EU en Turkije alle problemen 
oplost; de meeste mensen onderkennen dat Turkije een riskante partner is die sterk op eigen 
voordeel uit is. Maar de Europese samenlevingen zijn niet bij machte noch bereid op korte termijn 
vluchtelingen met in acht neming van de huidige regelgeving op te nemen, waardoor massa’s 

http://iedereen-aandeslag.nl/
http://iedereen-aandeslag.nl/
http://wijzijnhier.org/over-het-asielgat/brandbrieven/
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vluchtelingen stranden aan grenzen in de Balkan of Midden Europa. En de grote migratiestromen 
zullen naar verwachting niet spoedig stoppen.  
Er bestaat kortom niet één, goede oplossing voor dit vraagstuk - er moet een diversiteit van 
maatregelen worden ontwikkeld. En misschien moeten wij hier onze beperkingen en onmacht ook 
als realiteit accepteren.  
 

Steun voor opvang in de regio van conflict    

Kerk in Actie (PKN) helpt vluchtelingen in conflictgebieden als Syrië en omliggende landen, bij de 
Europese grens en in Nederland zelf. Van de ingezamelde gelden wordt 90% besteed in de regio 
(conflictgebieden en buurlanden waar vluchtelingen verblijven). 5% van het geld wordt besteed aan 
projecten aan de Europese grens en 5% aan projecten in Nederland. Lees hier meer.  

 In kampen in Jordanië delen kerken bijvoorbeeld voedsel en tenten uit 

 In Syrië zorgen ze ervoor dat ontheemde kinderen toch naar school kunnen 

 In Griekenland zorgen kerken voor voedsel, drinkwater, tenten en sanitaire voorzieningen 

 In Nederland bieden kerken praktische hulp. 
https://www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-vluchtelingen  

Verschillende (hulp)organisaties, maar ook Nederlandse gemeenten proberen een bijdrage te 
leveren om het leven in opvangkampen in de regio draaglijker te maken. Zie bv: 
https://www.amsterdam.nl/pmb/uitgelicht/experiment-jordanie/ . 
 

Activiteiten van de Taakgroep en aangesloten kerken 

 
5 mei 2016 
- 5 mei 17.00 – 19.00  uur in de Hoftuin, Nieuwe Herengracht 18:  Grenzeloos 

gastvrij: Vluchtelingen over gastvrijheid. De mensen van het Wereldhuis willen (buurt)bewoners 
uitnodigen voor de Vrijheidsmaaltijd in de prachtige Hoftuin. Vanaf 17.00 uur bent u van harte 
welkom voor driegangen diner. Reserveren: info@wereldhuis.org  

- 5 mei 14.00 – 19.30 uur Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566: bevrijdingsfestival “Vlucht naar 
het Heden” Vanaf 14.00 uur brengen in de afgelopen decennia naar Nederland gevluchte 
muzikanten hun muziek in de kerkzaal (ontwerp van de architecten van Paradiso!) ten gehore. 
http://www.keizersgrachtkerk.nl/home/nieuws/337-5-mei-bevrijdingsfestival-vlucht-naar-het-
heden-en-vrijheidsmaaltijd .  Toegang gratis. 
18:30 uur in de tuinzaal van de kerk: Vrijheidsmaaltijd waarbij wordt stil gestaan bij de 
geschiedenis van de Keizersgrachtkerk in de Tweede Wereldoorlog; met name rond Dolle 
Dinsdag 1944. Kosten €5,-  Aanmelden: vrijheidsmaaltijd@keizersgrachtkerk.nl 

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 . 

- 21 mei 13.30 -18.00 uur: werkconferentie Veranderend Nederland – tussen angst en 
vertrouwen. Voor mensen die zich inzetten voor vluchtelingen en ongedocumenteerden. 
Aanmelden: verbinden@protestantsamsterdam.nl. Meer info hieronder. 

http://www.kerkinactie.nl/actueel/wwwkerkinactienlvluchtelingen
https://www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-vluchtelingen
https://www.amsterdam.nl/pmb/uitgelicht/experiment-jordanie/
mailto:info@wereldhuis.org
http://www.keizersgrachtkerk.nl/home/nieuws/337-5-mei-bevrijdingsfestival-vlucht-naar-het-heden-en-vrijheidsmaaltijd
http://www.keizersgrachtkerk.nl/home/nieuws/337-5-mei-bevrijdingsfestival-vlucht-naar-het-heden-en-vrijheidsmaaltijd
mailto:vrijheidsmaaltijd@keizersgrachtkerk.nl
mailto:gscholte@dds.nl
mailto:verbinden@protestantsamsterdam.nl
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- 28 augustus: studiedag van de Waalse Kerken over vluchtelingen, m.m.v. Gerhard Scholte en de 
Protestantse Diaconie. 

 
Veranderend Nederland – tussen angst en vertrouwen.  
21 mei 2016, Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1 
Wie belangstelling heeft en/of betrokken is bij de opvang van migranten en vluchtelingen  of bij 
interreligieuze contacten in Amsterdam is van harte uitgenodigd voor de themamiddag ‘Veranderend 
Nederland – Tussen angst en vertrouwen’. De middag is georganiseerd door de beleidsgroep 
Versterken & Verbinden van de PKA, waarin zowel Gerhard Scholte (vz taakgroep vluchtelingen RvKA) 
als Henk Meulink (vz  Raad van Kerken Amsterdam) participeren. De beleidsgroep wil met de 
deelnemers zoeken naar ideeën en praktische middelen om met meer vertrouwen samen te leven in 
veranderend Nederland.  
Het afwisselende programma biedt korte inleidingen door Welmoet Boender van het Leiden Islam 
Outreach Programma, Rasit Bal van het Contactorgaan Moslims en Overheid en Joke van Saane, 
hoogleraar Theologie en Godsdienstpsychologie aan de VU. Daarnaast groepsgesprekken, interactie 
en uitwisseling en een gezellige borrel na. Dagvoorzitter is Bart Cosijn.  
De middag is gratis, wel graag van tevoren aanmelden via verbinden@protestantsamsterdam.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, Frans Zoer 
 
Raad van Kerken Amsterdam:  www.rvkamsterdam.nl/  
Voorzitter:   Henk Meulink      hfmeulink@hetnet.nl  

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

mailto:verbinden@protestantsamsterdam.nl
https://www.facebook.com/groups/VluchtelingenAmsterdam/
mailto:gscholte@dds.nl
mailto:frans.zoer@hotmail.com
http://www.rvkamsterdam.nl/
mailto:hfmeulink@hetnet.nl
mailto:redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com

