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Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK Amsterdam                                nr. 3

                                
Deze nieuwsbrief 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 (control-klik per onderwerp): 
 

 Oproep voor financiële steun: leefgeld voor de We Are Here-mensen    

Informatie m.b.t. ongedocumenteerden 

 Kwaliteit BBB loopt verder terug; 24 uurs-opvang bedreigd met sluiting 

 Europees Hof voor de Rechten van de Mens gevraagd om oordeel       

 Veilig aangifte doen door ongedocumenteerden    

Informatie m.b.t. nieuwe instroom vluchtelingen 

 Nieuwe woonplekken: azc’s en appartementen voor statushouders     

 Bericht uit de Willem de Zwijgerkerk over de noodopvang Havenstraat    
 Werkgroep Kind in AZC: kinderrechten-proof asielopvang 

Activiteiten van de taakgroep en aangesloten kerken 

 Leerhuizen en informatiebijeenkomsten 

 

 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
HMeulink
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Oproep voor financiële steun: leefgeld voor mensen van We are here 

Een dringend verzoek om financiële ondersteuning voor leefgeld voor de mensen van de We Are 
Here groep.  Vier jaar heeft de steungroep WAH via donaties en fondsen de minimale kosten van 
opvang kunnen dragen. Op dit moment gaat het om 180 mensen verdeeld over twee locaties;  
naast het uiterst minimale weekgeld van €10,- pp betaalt de steungroep medische kosten en 
reiskosten voor arts, psycholoog en advocaat/ IND bezoek. Dit komt voor 180 mensen op  €14.500,- 
per maand. Nu doet de steungroep een noodkreet eigenlijk: de pot is bijna leeg. Een financiële 
bijdrage is  meer dan welkom:  

- Stichting XminY    NL39 INGB 0000 6090 60   ovv we are here 
- Vrouwen Tegen Uitzetting   NL57 INGB 0006 4956 66   ovv we are here 

 
Het db van de taakgroep vluchtelingen RvKA onderzoekt de mogelijkheid om een klein steunfonds te 
creëren.  
Misschien heeft u zelf nog andere ideeën om de asielzoekers te voorzien van eten en leefgeld? Zo 
organiseert de protestantse gemeente Zuid Oost maandelijks ontmoetingsavonden voor 
vluchtelingen zonder status met eten en muziek, onder de titel: Connecting Tunes. En U kunt 
sommige van de asielzoekers helpen door hen een Ethiopische maaltijd voor een gemeente-avond of 
andere bijeenkomst te laten koken en hen daar een kleine extra vergoeding voor te geven 
(informatie: Gerard van Breevoort, Diaconie Keizersgrachtkerk,  gsvb@upcmail.nl) . We horen graag 
uw suggesties. 
 
In de vorige Nieuwsbrieven van de Taakgroep Vluchtelingen Amsterdam vroegen we al uw aandacht 
voor de Stichting Noodzaak Maatschappelijk Pandbeheer. Door inspanning van de Stichting kunnen 
inmiddels de bewoners van de Vluchtmaat legaal als ‘kraakwacht’ het pand bewonen. Er wordt volop 
geklust. De Stichting heeft echter nog steeds geld nodig om de opstartkosten te dekken. Ze zijn van 
harte bereid om hun activiteit toe te lichten in de kerken. U kunt contact opnemen met Tamira 
Combrink, vrz. van de stichting: tamira@nul.nu 
Donaties kunnen worden gestort op:  rekeningnummer: NL11TRIO0198370466 t.n.v. Noodzaak 
Maatschappelijk Pandbeheer Vluchtmaat. 
 

Informatie m.b.t. ongedocumenteerden  

Kwaliteit BBB loopt terug; 24 uurs opvang bedreigd met sluiting   

Helaas constateren we dat de gemeente Amsterdam de opvangmogelijkheden voor 
ongedocumenteerden en kwetsbare asielzoekers steeds minimaler maakt.  
Op de Walburg (BBB-locatie in Buitenveldert) zijn de tweepersoons kamers heringericht met 
stapelbedden en moeten mensen nu met 3 of 4 op één kamer slapen; een daklozenopvang is 
inmiddels in hetzelfde pand gevestigd. De druk op de mensen die van de voorziening gebruik maken 
wordt dus groter, er zijn meer incidenten. Daarmee ook meer risico dat mensen de toegang ontzegd 
wordt. Dan blijven voor de vluchteling-zonder-status de locaties van We are here over – of de straat. 
 
Een tweede grote zorg is het gegeven dat er onvoldoende 24-uursopvang is voor kwetsbare 
asielzoekers.  Op dit moment zijn bij Equator 180 ongedocumenteerden met psychotrauma onder 
behandeling. Van hen kunnen op dit moment 92 mensen gebruik maken van 24-uursopvang in 
Daalburgh, MOO (Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden, sinds 2011 door ASKV in 
Geuzenveld open met 50 plaatsen) en Veldzicht (opvangcentrum van COA in Balkbrug; 10 plaatsen 

mailto:gsvb@upcmail.nl
mailto:tamira@nul.nu
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voor MOO en Equator). Voor zover de overige 88 niet bij familie of vrienden terecht kunnen, 
zijn ze aangewezen op de BBB. Tijdens het Breed Stedelijk Overleg Ongedocumenteerden (10 mei 
2016) werd besproken hoe uiterst onwenselijk dit is. De uitspraken liegen er niet om. “De BBB is 
onwenselijk voor getraumatiseerde ongedocumenteerden omdat zij dan met psychische problemen 
overdag op straat rondzwerven.” “De BBB is de slechtste vorm van opvang voor mensen onder 
behandeling”, “Een deel van de mensen in de BBB hoort daar niet thuis, zij zijn te kwetsbaar en/ of 
ziek, sommigen hebben persoonlijkheidsstoornissen en verslavingen". 
 
Het capaciteitsprobleem 24-uursopvang wordt groter, omdat in de loop van de zomer Daalburgh zal 
sluiten en omdat onder de nieuwe instroom vluchtelingen ongetwijfeld ook een aantal kwetsbaren 
zullen zijn. 
In de zitting van de Commissie Algemene Zaken 9 juni a.s. zullen zowel We are Here als het db van 
de Taakgroep vluchtelingen deze problematiek onder de aandacht van de commissieleden brengen 
en daarbij bepleiten dat het Programma Vreemdelingen dat vorig jaar is vastgesteld door de raad, 
onverkort wordt uitgevoerd, met aandacht voor voldoende capaciteit. Hou de opvang open, in 
ieder geval tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak doet inzake voorgelegde 
casuïstiek.  

 
Voor meer informatie over psychische hulp aan ongedocumenteerden zie:  
http://www.equatorfoundation.nl/nl/doelgroepen/vluchtelingen/behandeling-voor-
ongedocumenteerden en ook http://www.askv.nl/wat-doen-we/medisch-opvangproject-
ongedocumenteerden/  

 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens gevraagd om oordeel    

Het beperken van de opvangmogelijkheden in Amsterdam lijkt het effect van de uitspraak van de 
Raad van State van 26 nov. Jl. Die verwierp de geldigheid van eerdere uitspraken over recht op BBB 
door de Europese Commissie voor Sociale Rechten en oordeelde dat gemeenten aan BBB-opvang de 
voorwaarde mogen stellen dat de asielzoeker meewerkt aan zijn vertrek. Advocaat Pim Fischer heeft, 
met steun van Kerk in Actie (PKN, Geesje Werkman) een casus voorgelegd aan het Europees Hof voor 
de Mensenrechten, waarin hij voor een cliënt opvang eist. Ook de Nederlandse commissie voor de 
mensenrechten deed dat. Het Europees Hof heeft onlangs laten weten dat het verzoek met 
prioriteit zal worden behandeld. Dat is zeer hoopgevend en levert hopelijk jurisprudentie op. In dit 
verband is ook relevant dat in februari de speciale rapporteur voor de mensenrechten een rapport 
over de Nederlandse opvang bij de Hoge Commissaris voor de mensenrechten indiende, waarin de 
Nederlandse aanpak zeer fors wordt bekritiseerd.  

Veilig aangifte doen door ongedocumenteerden  

Ongedocumenteerde vreemdelingen durven niet altijd aangifte te doen als ze slachtoffer of getuige 
zijn van een strafbaar feit. Zij hebben angst voor de politie of voor vreemdelingrechtelijke sancties. 
Terwijl juist zij vaak doelwit zijn van criminele bendes die zich specifiek op illegalen richten. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om afpersing, beroving, overvallen en mensenhandel. Ook seksueel geweld tegen 
vrouwen en meisjes komt veel voor. Aandacht voor deze kwetsbare groep slachtoffers is belangrijk. 
Daarom is nieuw politiebeleid: mensen zonder verblijfsstatus krijgen vrij toegang tot het recht om 
aangifte te doen. Ook hebben zij recht op beschermingsmaatregelen, passende hulpverlening en 
mogelijke schadevergoeding.  

http://www.equatorfoundation.nl/nl/doelgroepen/vluchtelingen/behandeling-voor-ongedocumenteerden
http://www.equatorfoundation.nl/nl/doelgroepen/vluchtelingen/behandeling-voor-ongedocumenteerden
http://www.askv.nl/wat-doen-we/medisch-opvangproject-ongedocumenteerden/
http://www.askv.nl/wat-doen-we/medisch-opvangproject-ongedocumenteerden/
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Het zal wel even duren voordat deze procedure bij alle bureau-agenten goed tussen de oren zit. Ga 
daarom als hulpverlener/vrijwilliger mee als een asielzoeker aangifte wil doen, neem de 
werkinstructie mee, of bel vooraf naar het bureau en wijs op dit beleid - om missers te voorkomen. 
Zie ook: 
file:///C:/Users/Verbe/Downloads/20160307.Werkinstructie%20Veilige%20aangifte%20slachtoffers
%20zonder%20verblijfsstatus.pdf  
 

Informatie m.b.t. nieuwe instroom vluchtelingen 

 
Nieuwe woonplekken: noodopvang en woningen voor statushouders   
Na de zomer worden in de Bijlmerbajes en Ookmeer nieuwe noodopvangen (azc’s) geopend; een azc 
in de Houthavens volgt later. In totaal zal Amsterdam daarmee noodopvang voor 2300 asielzoekers 
bieden. Daarnaast worden op vier andere locaties (voormalige bouwlocaties) appartementen 
gebouwd voor statushouders – vaak in combinatie met studentenwoningen. De gemeente doet in de 
wijken waar deze ‘nieuwe Amsterdammers’ komen wonen, een beroep op de buurt om mee te 
werken aan integratie. 
In de mei-vergadering van de Taakgroep Vluchtelingen was vanuit de gemeente Amsterdam mw 
Hettie Politiek te gast, adviseur m.b.t. opvang asielzoekers (Taskforce Opvang Asielzoekers). Zij 
vertelde over de nieuwe azc’s, die grootschaliger zullen zijn dan de vier huidige (Havenstraat, 
Schipluidenlaan, Flierboschdreef en Marnixstraat). Deze azc’s zullen worden beheerd door het COA. 
De gemeente probeert bij het COA maximaal ruimte te bewerkstelligen om het regime soepeler te 
maken en vrijwilligers de ruimte te geven activiteiten voor/met asielzoekers te ontwikkelen. Bekend 
is dat het COA tot nu steeds met één partij (aanspreek- en coördinatiepunt) werkt en niet zonder 
meer toegang biedt aan diverse (kerkelijke) vrijwilligers die ‘in en uit vliegen’; de gemeente adviseert 
het COA te werken met groepen die in de buurt geworteld zijn in samenhang met de – nog te 
contracteren-  partij die de vrijwillige inzet en verbinding op de locaties zal coördineren. De discussie 
hierover wordt momenteel gevoerd. Daarbij onderkent het COA wel de waarde van de Amsterdamse 
goede ervaringen met de verbinding van de in- en uitvliegende vrijwilligers, en wil daar wel van leren.  
 
De gemeente Amsterdam ontwikkelt i.s.m. de Vrijwilligers Centrale Amsterdam een digitaal platform 
(te vergelijken met de digitale  vacaturebank van de vrijwilligerscentrale, waar vrijwilligers kunnen 
matchen met activiteiten). Op dit nieuwe digitale platform zou de Taakgroep ook een portal 
(afdeling/rubriek) kunnen hebben, om via die weg te bemiddelen tussen kerkelijke vrijwilligers en de 
nog te vormen ‘communities’ in de nieuwe azc’s met het oog op gezamenlijke activiteiten op gebied 
van hulp en inburgering. Wellicht komt er ruimte voor groepen uit de buurt om een ruimte voor hun 
community in de nieuwe azc’s in te richten. In dat geval kunnen de gezamenlijke kerken overwegen  
fysiek aanwezig te zijn met een diaconaal steunpunt, waar vrijwilligers en asielzoekers elkaar kunnen 
treffen.  
Het db van de taakgroep onderzoekt de mogelijkheden van een en ander. 
 

Bericht van de Willem de Zwijgerkerk over noodopvang Havenstraat     

De noodopvang in de Havenstraat zal op 1 juli sluiten en inmiddels zijn alle vluchtelingen 
overgeplaatst heel wat minder asielzoekers dan voorheen. Er kunnen nog nieuwe bewoners  komen 
– tot 1 juli. Eind april hebben de vrijwilligers die voor de taallessen gebruik maakten van een ruimte 
in de Willem de Zwijgerkerk, afscheid genomen van een groep vluchtelingen die tot dan toe naar de 

file:///C:/Users/Verbe/Downloads/20160307.Werkinstructie%20Veilige%20aangifte%20slachtoffers%20zonder%20verblijfsstatus.pdf
file:///C:/Users/Verbe/Downloads/20160307.Werkinstructie%20Veilige%20aangifte%20slachtoffers%20zonder%20verblijfsstatus.pdf
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taallessen kwamen. Zij zijn allemaal overgeplaatst naar Gilze; de andere asielzoekers zijn naar Ter 
Apel, Budel en Doetinchem gegaan..  
Er blijft overleg plaats vinden met het  Amsterdams Vrijwilligers Collectief (AVC) om te bekijken of de 
kerken in zuid een helpende hand kunnen blijven bieden.  Ook na de sluiting van de Havenstraat en 
de in gebruik name van de drie nieuwe azc’s. De Willem de Zwijgerkerk heeft in elk geval een collecte 
voor de wijkdiaconie gehouden ten behoeve van de vluchtelingen. Daarmee kunnen ze kaartjes 
kopen voor trein en ander OV, zodat ze gelegenheid hebben om vrienden of familie te bezoeken. En 
fietsen uit het AFAC of die geschonken zijn door particulieren, opknappen en gebruikslaar maken. 
 

Werkgroep Kind in AZC: Kinderrechten-proof asielopvang  
Vreemdelingenkinderen zijn in de eerste plaats kinderen. En zo moeten wij ze ook behandelen. Alle 
kinderen hebben stabiliteit, continuïteit, veiligheid en structuur nodig. De asielopvang in Nederland 
moet daarom kinderrechtenproof zijn. Dat is opvang die in lijn is met de eisen die het VN-
Kinderrechtenverdrag stelt op alle terreinen die kinderen aangaan. Algemene uitgangspunten zijn 
non-discriminatie (art. 2), het belang van het kind voorop stellen (art. 3), ongestoorde ontwikkeling 
(art. 5) en participatie van kinderen (art. 12). Daarnaast moet de situatie voldoen aan verdragsregels 
op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en bescherming tegen 
kindermishandeling. Zie voor een mooie info-graphic: http://www.kind-in-

azc.nl/docs/20160524_advies_zo_kan_het_ook.pdf  
De Werkgroep Kind in azc is een coalitie van UNICEF Nederland, Defence for Children International, 
VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie en War Child. 
 

Activiteiten van de Taakgroep en aangesloten kerken 

Leerhuizen en informatiebijeenkomsten 

-  14 juni : Fabels en Feiten over Vluchtelingen – informatieavond over INLIA (Charter van 
Groningen).  19.30 uur, Kerkcentrum De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11, Amsterdam Zuidoost 

- 28 augustus: Bartolomeusnacht in de Waalse Kerk Amsterdam. De Waalse kerken zijn van 
oorsprong vluchtelingkerken. Ze organiseren een publieke verkenning van het vraagstuk vluchten 
voor (religieus) geweld  - verpakt in een dagprogramma dat tevens aantoont dat succesvolle 
integratie mogelijk en haalbaar is.  Wat betekent vluchten? Wat kan onze samenleving bieden – 
en wat kunnen de betrokkenen zèlf bijdragen aan hun land van ontvangst?  Walenpleintje. 

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 
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