
Netwerk Ongedocumenteerden Onderdak (NOO) 
Sluit je aan bij NOO om krachten te bundelen van lokale netwerken die onderdak verlenen 

aan ongedocumenteerden 
 
Samenwerken om ongedocumenteerden te helpen! 

In Nederland leven vluchtelingen noodgedwongen op straat. Zij kunnen om diverse 
redenen niet terecht in AZCs. Gelukkig zijn er veel mensen die dat niet acceptabel vinden. 
Jij bent er waarschijnlijk één van. 

In heel Nederland zijn er lokale initiatieven uit nood geboren. Mensen steken de 
handen uit de mouwen, zetten op wat er gedaan moet worden en leveren vaak wonderen af.  

Het NOO: Netwerk Ongedocumenteerden Onderdak 
Om ons heen merken we dat het werk met ongedocumenteerden moeilijk is en 

zwaar. De mogelijkheden zijn vaak beperkt en dichte muren zijn er overal. Vaak wordt 
ervaren dat ieder op z’n eigen eilandje aan het ploeteren is. 

Diverse mensen uit verschillende hoeken van de samenleving hebben dit ervaren en 
zich afgevraagd: hoe kan dit anders? Hoe kunnen we elkaar tot hand en voet zijn?  
Wat heb je eraan? 

Het netwerk biedt lokale hulporganisaties de kans om hulpvragen waarvoor geen 
passend antwoord is, te delen met andere organisaties, netwerken en individuen; 

Het netwerk verbindt gelijkgezinde organisaties en personen met elkaar ter motivatie, 
kennisdeling en het bundelen van krachten; 

Het netwerk kan ook helpen bij het zoeken van meer gastadressen en het creëren 
van bewustzijn rondom deze problematiek. 
Hoe werkt het? 

Middels een geanonimiseerde website met persoonlijke inlogcode wordt inzichtelijk 
gemaakt welke coördinatoren onderdak ter beschikking hebben. Organisaties die zijn 
aangesloten bij het NOO kunnen hun hulpvragen kenbaar maken en verbinding vinden met 
plekken waar netwerken en individuen onderdak beschikbaar hebben. Met jaarlijks 
evenementen en campagnes worden krachten gebundeld om elkaar te ondersteunen, 
samen de nood zichtbaar te maken en protest aan te tekenen bij de degenen die politieke 
verantwoordelijkheid hiervoor dragen. 
Wat verwachten we van jou? 

Als coördinator aangesloten bij NOO, vragen we je te doen wat je al doet. 
Ongedocumenteerden helpen door contact te onderhouden met andere coördinatoren via de 
website en evenementen. Uitwisseling van kennis, adressen en ongedocumenteerden hoort 
hierbij. Daarnaast blijf je zoeken naar adressen in jouw regio, die onderdak kunnen bieden 
en ondersteun je hen. 

Meedoen 
Spreekt dit Netwerk je aan? Doe dan mee en verbind je aan NOO! Laat je interesse 

merken door een e-mail naar onze voorzitter Tom Waalewijn te sturen: 
twaalewijn@gmail.com. Graag lichten we alles telefonisch toe. Wil je daarvoor ons je 
telefoonnummer sturen? Zet ook 6 november vast in je agenda, want dan is onze eerste 
coördinatoren-borrel, waarin we elkaar kunnen ontmoeten en versterken. 
Zo helpen we elkaar om ongedocumenteerden te helpen! 
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