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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):

Actie: Help asielzoekers zelf hun leefgeld te ‘verdienen’!
Informatie m.b.t. ongedocumenteerden



Stevige lobby leidt tot amendement in Raadsvergadering Amsterdam
Uitspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Informatie m.b.t. nieuwe instroom vluchtelingen





Azc’s in Amsterdam
Vrijwilligers voor vluchtelingen
Wij zijn vier – 4 jaar We are here 2012 - 2016

Activiteiten van de taakgroep en aangesloten kerken

-

Acties en informatiebijeenkomsten
Subsidiemogelijkheden voor kleine initiatieven van en voor vluchtelingen, asielzoekers,
statushouders en ongedocumenteerden
2 september: Wij zijn vier - 4 jaar We Are Here demonstratie
4 september: 4Freedom Festival in de Vluchtgemeente
14 oktober: ASKV symposium: Bed Bad Brood en begeleiding In Nederland

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
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Help asielzoekers zelf hun leefgeld te verdienen
De afgelopen jaren heeft de Taakgroep Vluchtelingen regelmatig een oproep gedaan om financiële
steun te geven voor de mensen van We Are here. Ook in de eerdere nieuwsbrieven gebeurde dat.
Graag willen we proberen die steun een wat structureler karakter te geven, zodat we niet elke keer
een oproep hoeven doen. Bovendien wil de Taakgroep Vluchtelingen proberen de asielzoekers ook
op een andere manier te steunen: het zou goed zijn als we hen zoveel mogelijk helpen zélf wat geld
te verdienen. Werk geeft waardigheid en zelfrespect; leven van geld dat anderen je geven maakt
mensen afhankelijk en niets doen organiseert hospitalisering.
Daarom vraagt de Taakgroep alle kerken van Amsterdam ook de komende tijd We Are Here te
helpen, met geld én met ‘werk’. We hopen dat kerken er in slagen overzichtelijke, eenvoudige
klussen te vinden, afgestemd op de talenten en de behoeften van de mensen van We Are Here. Het
basistarief voor de klussen is €10,- per uur (in de vorm van een diaconale gift). Daarnaast wordt de
kerken gevraagd maandelijks een bedrag van minimaal € 50,- bij te dragen, voor een wat langere
periode (de duur van 2 jaar of zoveel eerder als een adequate opvang door de overheid wordt
gerealiseerd). Een dubbele actie, dus!
We vragen U ACTIEF werkzaamheden voor asielzoekers te bedenken. Voor welke opruim- of
schoonmaakklus zou de koster of zouden gemeenteleden de hulp zou kunnen inroepen van een
vluchteling of asielzoeker? Organiseer een keer een gemeenteavond met een feestelijke
Eritrees/Ethiopische maaltijd – goed en betaalbaar klaargemaakt door asielzoekers. Of breng uw
kledingreparatie naar de Vluchtmaat, i.p.v. bij het naai-atelier om de hoek. Elke twee weken een paar
uur schoonmaakwerk is natuurlijk helemaal fantastisch.
Werkzaamheden kunt u doorgeven via verbeek.anna@gmail.com. Vrijwilligers van de steungroep
WAH en de Keizersgrachtkerk helpen het werk te ‘matchen’ met een asielzoeker en de asielzoeker de
weg naar de training van het Wereldhuis te laten vinden.
Help asielzoekers hun leefgeld zelf te verdienen!
Financiële bijdragen voor leefgeld zijn nog altijd welkom:
- Stichting XminY NL39 INGB 0000 6090 60 ovv we are here
- Vrouwen Tegen Uitzetting NL57 INGB 0006 4956 66 ovv we are here

Informatie m.b.t. ongedocumenteerden
Stevige lobby voor opvang kwetsbaren leidt tot debat in raadsvergadering Amsterdam 14 juli
In juli vonden op initiatief van Gerhard Scholte en Henk Griffioen twee lobby-bijeenkomsten plaats
met leden van de Amsterdamse gemeenteraad. In de juni-bijeenkomst van de Taakgroep bespraken
we kort de voorbereiding daarvan.
Doel van de lobby: in de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces besluitvorming te
organiseren t.b.v. kwetsbare asielzoekers die op straat dreigen te komen. Resultaat: Een
meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraadsleden wil onderzoeken of de nachtopvang voor
ongedocumenteerden (Bed-Bad-Brood-voorziening) na de zomer omgevormd kan worden tot 24uurs opvangvoorziening volgens het voorbeeld van de gemeente Groningen.
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Aanvankelijk leek een motie van D66, SP en Groen Links waarin werd gevraagd de Bed-BadBroodopvang van Amsterdam direct om te vormen naar ‘Gronings model’, al te kunnen rekenen op
een meerderheid. Burgemeester van der Laan hield dat tegen; hij stelde dat hij nog te weinig
informatie had over de manier waarop de opvang van ongedocumenteerden in Groningen is vorm
gegeven. Uiteindelijk werd dus het amendement aangenomen waarmee besloten is tot nadere
verkenning van het Groningse model. Daarnaast werd een motie van Groen Links, SP en PvdA
aangenomen om te zorgen dat zeer zieke en kwetsbare ongedocumenteerden die niet (meer) terecht
kunnen in de 24-uurs opvang van de gemeente overdag kunnen blijven in de BBB-instellingen in de
Walborg en de Schuitenhuisstraat in Amsterdam.
De gemeenteraadsleden van de verschillende partijen, inclusief de PvdA, Partij voor de Dieren en het
CDA, spraken daarop af op korte termijn een werkbezoek af te leggen aan Groningen. Dat heeft
inmiddels plaats gevonden: raadsleden van D66 en SP zijn in Groningen geweest en toonden zich
zeer onder de indruk. Het betreft hier wel de belangrijkste besturende partijen In Amsterdam We
hopen dat deze ervaring leidt tot besluitvorming in de raad over de omvorming van de Amsterdamse
BBB naar ‘BBB+’. In juli werd voorzien dat dat september zou kunnen plaats vinden.
Zie het verslag van de raadsvergadering op 14 juli op Vluchtverhalen, door Jonneke van Wierst:
http://vluchtverhalen.nl//#!/amsterdam-heeft-interesse-in-bbb (met links naar verdere informatie)
Het is uiterst belangrijk dat de raad een besluit neemt om de opvang voor kwetsbare asielzoekers nu
echt goed te regelen. Vorig jaar riep de gemeente Amsterdam de mogelijkheid voor 24-uursopvang
in het leven voor kwetsbare asielzoekers. De regeling kreeg een looptijd van een (1) jaar – in de
verwachting dat er in die periode wel een bestuurlijk akkoord zou zijn over BBB en 24-uursopvang.
Die is er nog steeds niet gekomen. Desalniettemin is sinds begin augustus aan inmiddels 13 van de
kwetsbare asielzoekers aangezegd dat hun’ jaar ‘dat ze de 24-uursopvang Daalburgh konden
verblijven, is afgelopen: hun leefgeld is stopgezet en ze moeten Daalburgh verlaten. De Regeling is
namelijk slechts een jaar geldig…. De 13 asielzoekers weigeren Daalburgh te verlaten en advocaat
Pim Fischer probeert een rechterlijke uitspraak te verkrijgen die verhindert dat ze daadwerkelijk op
straat worden gezet. Een bitter vervolgverhaal.
Uitspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens teleurstellend
Asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst, horen niet thuis in de illegaliteit. De
overheid moet ook hen de minimale zorg bieden: bed, bad en brood, 24/7. In 2014 was dat de
uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten. De uitspraak gaf aan dat iedereen in
Nederland recht heeft op minimale voorzieningen, onvoorwaardelijk en ongeacht zijn verblijfsstatus.
Omdat de Nederlandse overheid hierin in gebreke blijft, legde advocaat Pim Fischer recent een
concrete casus (een Ethiopiër die in 2014 een paar maanden in de ‘vluchtgarage’ woonde) voor aan
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (de hoogste rechter inzake schendingen van het
Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens). Fischer stelde dat het verbinden van voorwaarden
aan opvang een schending van het recht op een waardig bestaan is. De overheid schendt daarmee
z.i.. artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.
In de uitspraak van het Hof staat dat de eis van de Nederlandse overheid om mee te werken aan
terugkeer naar het land van herkomst als conditie voor opvang van vreemdelingen zonder geldige
verblijfspapieren, geen schending van artikel 3 oplevert. Volgens het EHRM is de Nederlandse staat
„niet tekort geschoten” door „inactief of onverschillig te blijven” na de uitspraak van het Europese
Comité en is dus geen sprake van een schending.
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Verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) zou de vorig jaar
gemaakte afspraken van VVD en PvdA verder uitwerken met de gemeenten in een bestuursakkoord.
Dat is nog steeds niet gebeurd, al kunnen mensen zonder verblijfspapieren nu in praktijk in zo’n
dertig gemeenten terecht voor bed, bad en brood.
Wij zijn vier - 4 jaar Wij zijn hier: 2012 – 2016
Op 2 september 2016 viert WIJ ZIJN HIER haar VIERDE Verjaardag. WIJ ZIJN VIER!
Dat gebeurt met een demonstratie op vrijdag 2 september, een mars van de Vluchtgemeente naar de
Protestantse Diaconie, waar het allemaal begon, en vandaar door naar de Dokwerker. Motto:
WIJ GAAN NIET WEG
WE DON’T GO (BACK)
De stoet vertrekt om 10 uur vanaf de Pieter Calandlaan 1, langs VWN op het Surinameplein, door het
Vondelpark, langs het Vluchtkantoor op de Weteringschans, het kantoor van de IND aan de
Stadhouderskade, de burgemeesterswoning aan de Herengracht, over de Magere Brug naar de
Stopera en vervolgens de Hoftuin. Tussen 12.00 en 13.30 uur zijn er In de tuin van de Diaconie
speeches. Daarna trekt de groep rond 13.30 uur door naar de Dokwerker.
SUNDAY 4th of SEPTEMBER in VLUCHTGEMEENTE, Pieter Calandlaan 1, Amsterdam
4 FREEDOM FESTIVAL
with food, music, dance, speeches and stories, etc.
From 10 a.m. until 10 p.m.
With Theaterstraat, M2M, Guerrilla Kitchen, We Are Here Band and many more to come

Informatie m.b.t. nieuwe instroom vluchtelingen
Azc’s in Amsterdam
Er komen drie nieuwe AZC´s in Amsterdam, onder beheer van het COA.
- AZC Wenkebachweg (Stadsdeel oost, voormalige Bijlmerbajes). Maximaal 1000 asielzoekers, van
1-8-2016 tot uiterlijk 1-1-2018,
- AZC Willinklaan (Stadsdeel west; voormalige Academie voor Lichamelijke Opvoeding op
Sportpark Ookmeer). Maximaal 800 plaatsen; opent in het 2e kwartaal van 2017 voor maximaal
10 jaar,
- AZC Houthavens (stadsdeel West): een nieuw te bouwen centrum, voor 500 personen, dat in
2018 opengaat voor maximaal 15 jaar.
Wat betreft AZC Wenckebachweg: Een deel van de muur rondom het terrein van de voormalige
Gevangenis is verlaagd. De hoofdingang van het azc is aan de noordzijde (vlak bij metrostation
Spaklerweg) en is al in vrolijke kleuren beschilderd. De mensen zullen in alle torens worden
gehuisvest.
Het voormalige personeelsgebouw aan de zuidzijde (het zgn Carré- gebouw, waar vroeger de ingang
van de bajes was) wil de gemeente Amsterdam gebruiken voor diverse activiteiten gericht op
activering en integratie die een verbinding leggen tussen Amsterdammers en asielzoekers. De
ruimtes gaan verhuurd worden aan verschillende organisatie die actief zijn op het gebied van
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integratie en inburgering, van welzijnsorganisatie Dynamo Amsterdam Oost en Zuid tot de OBA,
organisaties die taalles geven en de Dienst Werk & Inkomen van de gemeente. Co-creatie is het
sleutelwoord: er wordt gespeurd naar mensen en organisaties die samen met vluchtelingen
maatschappelijke activiteitenwillen ontwikkelen (van vrijwilligerswerk in de buurt tot oprichten van
een klein bedrijf, zoals een mode-atelier, cateringwerk, enz).
Zie ook de gemeente website www.amsterdam.nl/immigratie/vluchtelingen
Vrijwilligers voor vluchtelingen
Tijdens een Stadsconferentie op 12 juli werd het “Platform vrijwilligerswerk voor vluchtelingen en
statushouders” gelanceerd, www.hartvooreenvluchteling.nl . Dit wordt beheerd door de Vrijwilligers
Centrale Amsterdam. Amsterdammers die zich willen inzetten voor vluchtelingen kunnen vanaf nu
hier al terecht. Het platform geeft een overzicht van alle vacatures voor vrijwilligerswerk met
vluchtelingen in Amsterdam.

Activiteiten van de Taakgroep en aangesloten kerken
Acties en informatiebijeenkomsten
- Subsidiemogelijkheden. Onder de naam WIJDOENMEE.NU heeft een aantal fondsen,
organisaties en particulieren de handen ineen geslagen, om te zorgen dat goede initiatieven voor
vluchtelingen, statushouders, asielzoekers en ongedocumenteerden snel van de grond komen zodat
diegenen die het nodig hebben geholpen kunnen worden Via de website www.WIJDOENMEE.NU
kunnen vrijwilligersgroepen snel en makkelijk een subsidie aanvragen voor kleinschalige en
dynamische initiatieven. Een activiteit, een festival? Beschrijf je project, maak een begroting en
dien een aanvraag in! Op de site zijn fantastische voorbeelden te zien ter inspiratie!
Belangrijke spelregels:
o Een initiatiefgroep moet uit minstens 5 personen bestaan (… enz) en werkt met
vrijwilligers.
o Het initiatief speelt zich in Nederland af; er is een Nederlands banknr.
o Aanvragen kan TOT EEN BEDRAG VAN € 2.500 op een maximale totale begroting van €
10.000.; de bijdrage van WIJDOENMEE.NU is maximaal 80% van de totale begroting.
o Er is een bijdrage in geld of middelen vanuit jullie omgeving om het initiatief te
realiseren, er is dus draagvlak voor jullie initiatief.
o De aanvraag is niet gericht op individuele nood, dat kan alleen als dergelijke hulp
onderdeel is van een groter plaatje.
o Enzovoorts
Zie op de website álle spelregels, een handleiding, voorbeelden van activiteiten die al geld
hebben gekregen en: Vraag aan!!
-

-

2 september: ‘Wij zijn vier’ - 4 jaar We are here
Start: 10.00 uur vanaf de Vluchtgemeente (Pieter Calandlaan 1) ; speeches: tussen 12.00 en
13.30 uur bij de Diaconie (Nieuwe Herengracht 18). Finish: 14.00 uur Dokwerker
4 september 10.00 -22.00 uur: 4Freedom Festival in de Vluchtgemeente, Calandlaan 1
14 oktober 2016 13.00 – 17.00 uur ASKV Symposium over bed-bad-brood en begeleiding in
Nederland Plaats: Podium Splendor, Nieuwe Uilenburgerstraat 116 Amsterdam (nabij
Waterlooplein) . deelname:
aanmelden@askv.nl
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Bij het uitblijven van een bestuursakkoord hebben veel Nederlandse gemeentes inmiddels hun
eigen beleid ontwikkeld. Iedere stad huisvest en/of begeleidt ongedocumenteerden op eigen
wijze. De benadering varieert van enkel een bed-bad-brood voorziening als humanitaire
ondergrens, tot uitgebreide 24-uurs opvanglocaties inclusief intensieve begeleiding naar
toekomstperspectief.
Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen is in Amsterdam een van de uitvoerders van het
Vreemdelingenloket, in opdracht van de gemeente, en daarnaast nauw betrokken bij de
uitvoering van het Amsterdamse Programma Vreemdelingen. Regelmatig horen we over
ervaringen uit andere gemeentes waar steden in heel Nederland lering uit zouden kunnen
trekken. Daarom organiseert het ASKV een symposium over bed-bad-brood en begeleiding.
o Ambtenaren en betrokken hulporganisaties uit vijf grote steden vertellen in
sneltreinvaart over hun ervaringen, obstakels en lessen rondom de opvang en
begeleiding van mensen zonder verblijfsvergunning,
o In themagroepen worden vervolgens ideeën en innovaties uitgewisseld. Iedere workshop
wordt geleid door ervaringsdeskundigen met bijzondere expertise op het thema. Tot de
genodigden behoren politici en beleidsmakers (landelijk en lokaal), hulpverleners,
advocaten en andere professionals.

Nuttige adressen en links
Voor een overzicht van allerlei initiatieven voor vluchtelingen in Amsterdam, zie Facebookpagina:
Wat is nodig voor vluchtelingenopvang div locaties Amsterdam? (aanmelding bij Facebook noodzakelijk).
Misschien raakt deze pagina verouderd.
Info over nieuwe opvang in azc’s: www.amsterdam.nl/immigratie/vluchtelingen
Aanmelden voor vrijwilligerswerk met/voor vluchtelingen: www.hartvooreenvluchteling.nl
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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