Nieuwsbrief september 2010
Uitnodiging voor Zomer- Suikerfeest
Het Utrechtse Lenteproject nodigt je uit voor een ZomerSuikerfeest met een wereldmaaltijd, muziek en en een
kinderprogramma. Zondag 12 september, van 17 – 22 uur, in
het weekend van het einde van de Ramadan. Ook voor
mensen die niet aan Ramadan doen.
Waar? Buurthuis Malakkastraat 6 in Lombok. Geef je SNEL op
bij STIL: info@stil-utrecht.nl, of 06- 17 73 02 82. Graag
opgeven voor 10 september.

STIL verliest rechtszaak restaurant

Vrijwilligerswerk verboden

De boete en veroordeling van Restaurant Grenzeloos bleven
in beroep staan. Hoewel de rechter het een sympathiek
project noemde en van mening was dat STIL er niets kwaads
mee in de zin had, werd de boete slechts verlaagd met 5%
wegens een termijn die overschreden was.
Ook al is de Wet Arbeid Vreemdelingen niet bedoeld om
vrijwilligerswerk te bestrijden, zo gaf de rechter op de zitting
toe, en ook al is bij Grenzeloos geen sprake geweest van
uitbuiting, concurrentievervalsing en belastingontduiking,
waartegen de WAV wèl gericht is, toch was de veroordeling
en boete van de Arbeidsinspectie volgens de rechter terecht.
STIL volgt deze redenering niet en gaat in cassatie. We zijn
van mening dat de wet hier niet goed is toegepast. Lees het
persbericht via www.stil-utrecht.nl.

Kinderen worden niet meer op straat gezet

Stonden ze al op straat? Dan hebben ze pech !
Kinderen worden niet meer op straat gezet vanuit
opvangcentra voor asielzoekers of uitgeprocedeerden (VBL).
Uiteraard is STIL blij dat de minister na enig aarzelen (enkele
maanden) nu eindelijk luistert naar het Europees Comité
Sociale Rechten dat hem op de vingers tikte.
Hirsch Ballin dacht er nog vanaf te komen door te melden dat
de uitspraak niet bindend was of dat dan alleen de kinderen
zouden worden opgevangen (en dus weggehaald bij hun
ouders) maar hij is nu overstag.
Helaas krijgen de kinderen die al op straat stonden voordat
hij van gedachten veranderde, geen opvang. Ook kinderen
van gezinnen die een nieuw asielverzoek doen (met nieuw
bewijs) niet. Netzomin als kinderen die door andere
omstandigheden in de illegaliteit en op straat terecht komen
zonder toegang tot- en recht op- de meeste voorzieningen.
Een artikel hierover lees je via www.stil-utrecht.nl.

Nieuwe beenprothese
voor Antonio: bedankt!
Antonio en STIL danken alle fondsen
en donateurs heel hartelijk. Samen
brachten jullie meer dan 3000 euro bij
elkaar, en dat ook nog eens heel erg
snel! Antonio heeft zijn nieuwe
beenprothese en het geld daarvoor is
overgemaakt. Per brief krijgen
donateurs meer informatie.
Antonio heeft nog wel erg veel pijn
aan zijn been, ernstige psychische
klachten en slaapt, naar eigen zeggen,
in een schuurtje. Dus: Heb je
kennissen met een kamer over in de
omgeving Enschede, Almelo of
Hengelo, vraag hen even om hulp.

Opvang en donateurs

Elk nadeel hep z’n voordeel
STIL heeft twee nieuwe opvangplekken. Een andere zijn we kwijt
omdat iemand daar permanent mag
wonen ! Elk nadeel hep z’ n voordeel,
zou een bekende voetballer zeggen.
Ook hebben we nieuwe donateurs !
Mede dankzij alle publiciteit over
vrouwen en kinderen op straat.
Ook interesse? Voor opvang kun je
mailen naar info@stil-utrecht.nl of
bellen: 030 2713 463 (Margreet).
Donateur word je door vijf euro of
meer per maand te storten of
automatisch te laten overmaken op
giro: 740 7021,
Stichting Lauw-Recht, Utrecht.

Liever geen mail van STIL? Of
liever een nieuwsbrief van papier?
Meld het bij info@ stil-utrecht.nl.
Colofon

Deze nieuwsbrief is gemaakt door Margreet
Jenezon van STIL. Met dank aan Rian
Ederveen van het LOS en Peter Lenssen
van het bestuur van STIL/ St Lauw-Recht.
www.stil-utrecht.nl - 030 2713 463

Toename dakloosheid en armoede
Binnenkort komt er in Utrecht een Raadsinformatieavond (RIA) over daklozenproblematiek, mede doordat
STIL met Groen Links sprak over het toenemend aantal
dakloze uitgeprocedeerden dat nergens terecht kan.
Bij STIL zien we steeds meer mensen zonder verblijfsvergunning, meestal uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet in
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Mensen belanden
makkelijker dan vroeger in de illegaliteit, kunnen moeilijker
overleven en zijn vaker dakloos.
Dit komt door de aanscherpingen van het beleid van de
afgelopen jaren, door de economische crisis en door de
toename van controles op woon- en werkplekken. Mensen
worden opgejaagd, in een hoek gedreven en gemarginaliseerd.
Zo verwijst STIL steeds meer mensen, vooral alleenstaande
mannen, naar de daklozenopvang maar vaak is daar geen
plek. Ook zien we veel mensen in psychische nood die
nergens terecht kunnen.
STIL sprak hierover met de Sleep-Inn, NOIZ (daklozennachtopvang), het Catharijnehuis (dagopvang) en OMDUW,
(binnenstadskerken bezig met ondermeer daklozen). We
willen dit probleem aankaarten bij de lokale politiek. Het
wordt nu een van de onderwerpen op de Raadsinformatieavond, die in september of oktober plaatsvindt.

Domestic workers
organiseren zich
Huishoudelijk werkers en kinderoppassers zonder papieren zijn
actief bezig zich te organiseren. Ze
streven naar erkenning van hun
werk en verkrijgen van sociale
zekerheid en andere rechten.
In andere Europese landen hebben
acties succes gehad, vandaar dat ze
vol vertrouwen zijn. “It happened
before, it can happen again’”, zegt
Rebeca Pabon van de ‘organising
campain’ van FNV Bondgenoten.
Meer informatie?
Lees een artikel via www.stil-utrecht.nl

Nieuwe medewerker STIL
STIL heet haar nieuwe medewerker
Karlien van harte welkom! Zij doet
sociaal- juridische hulpverlening.

Rutte vs Mos*
Voor het eerst is Groen Links bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij geworden in Utrecht.
Deze partij noemde het belang van STIL in haar verkiezingsprogranmma. In het college- akkkoord dat
volgde, met PvdA en D66, staat de zorgplicht van de gemeente expliciet gemeld, ook voor uitgeprocedeerden. We moeten afwachten hoe dit precies invulling krijgt maar denken dat we grote kans maken op
subsidie in 2011. Dinsdag 7 september komt ondermeer dit onderwerp op het stadhuis aan de orde tijdens
een Raadsinformatieavond over het beleid ten opzichte van vluchtelingen, uitgeprocedeerden, Noodopvang,
etcetera.
In Utrecht ziet het er dus positief uit maar we weten nog niet of de rechtse meerderheid (van 76 zetels) die
nu in de Tweede Kamer zit, roet in het Utrechtse eten gaat gooien. Zo zijn we bezorgd over het risico dat
illegaliteit strafbaar wordt, dat je na ‘illegaal verblijf’ nooit meer een vergunning zal kunnen krijgen en dat
mogelijk hulpverlening of het bieden van opvang strafbaar wordt. Daarnaast wil men het toelatingsbeleid
van migranten verder aanscherpen. Het is voor ons een grote vraag hoe men denkt het nog erger dan nu te
kunnen maken.
We weten niet hoeveel macht de gemeente heeft tegenover het rijk. De vreemdelingenpolitie valt nog altijd
onder het rijk dus op dat terrein heeft de gemeenteraad, hoe welwillend ze ook moge zijn, niet veel te
zeggen, zo zagen we ook bij ons restaurant Grenzeloos. De gemeente heeft daarvoor de boete betaald, een
nogal absurde situatie.
In de landelijke politiek is ook nog niets zeker want behalve dat een regering nog niet rond is, zit in de
Eerste Kamer voorlopig nog geen PVV en ook is daar niet eenzelfde rechtse meerderheid als in de Tweede
Kamer. Wie weet wat de Eerste Kamer dus allemaal kan tegenhouden? Bij het kraakverbod hebben we
echter gezien dat de Eerste Kamer uiteindelijk toch een onzinnig verbod heeft aangenomen terwijl er al een
strenge wetgeving bestond. Maar daar zie je ook weer dat gemeenten aangeven niet mee te willen werken.
Al met al spannende tijden. We laten ons, hoe dan ook, niet ontmoedigen!
Ben jij toevallig hier geboren? Heb jij een Nederlands paspoort of wèl een verblijfsvergunning?
Niet iedereen heeft dat geluk!
Wees solidair! Help STIL mensen noodhulp te geven en op te komen voor hun belangen.
Stort elke maand (of eenmalig) vijf euro (of meer) op giro 740 70 21, St Lauw-Recht, Utrecht
*Mos is de achternaam van de Groen Links fractievoorzitster van Utrecht. Rutte van de landelijke VVD.

Nog geen oplossing....
..voor mensen met kiespijn zonder verblijfsvergunning.
Zij kunnen zich niet verzekeren, mogen niet werken en hebben
geen recht op bijstand. Een tiental artsen helpt gratis. De rest
wordt betaald uit een noodpotje. Dit potje is allang leeg.
Donaties welkom.
...voor mensen die al voor 1 januari in medische procedure
waren en toen buiten de Noodopvang woonden. Zij hebben
nog geen opvang van het rijk.

Nieuws:
Baby geboren met
verblijfsvergunning !?!!
In augustus heeft STILmedewerker Marieke Witzier,
samen met haar man Frank,
opnieuw een zoon gekregen!
Zijn naam is Chris, broer van
Josha. Gefeliciteerd!

Ontmoeting vrouwenopvanghuizen

Hoe maak je vrouwen meer onafhankelijk en zelfredzaam?
STIL en Fanga Musow (opvanghuis voor vrouwen en kinderen) ontvingen op een picknick in de
zomer een viertal collega- vrouwenopvanghuizen uit het land met dezelfde doelgroep als ons
opvanghuis: vrouwen en kinderen zonder papieren die niet in de reguliere opvang terecht kunnen.
Bedoeling was om elkaar (beter) te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Daarbij ging het
vooral over de vraag: Hoe help je vrouwen het best die weinig tot geen juridisch perspectief
hebben, vaak niet zomaar willen of kunnen vertrekken uit Nederland, vrijwel geen toegang
hebben tot voorzieningen, iig niet tot verzekeringen, wit werk, legaal wonen, opvang en
uitkeringen. Bij veel organisaties die hulp bieden aan vluchtelingen en/ of migranten kunnen ze
niet terecht of alleen tijdelijk.
Het was een zinvolle leuke bijeenkomst. In de toekomst willen we meer samenwerken en van
elkaar leren, mogelijk samen trainingen volgen, methodieken ontwikkelen, om vrouwen beter te
kunnen steunen in het werken aan oplossingen, toekomstperspectief, zelfredzaamheid en eigen
kracht om zo meer onafhankelijk en minder kwetsbaar te kunnen zijn.
In de Buiten de Boot, de krant van het LOS schreef STIL een artikel op basis van een interview
met de steungroep vrouwen zonder verblijfsvergunning, SVZV, in Amsterdam. Dit is te lezen via
www.stil-utrecht.nl. Of lees de LOS-krant Buiten de Boot, bel 030 – 2990222. Deze leuke
lezenswaardige krant krijg je als je donateur wordt van het Landelijk Ongedocumenteerden
Steunpunt LOS.
Interventieteam mag best veel
In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat we
van het interventieteam niet veel te vrezen
hebben. Dit klopte niet helemaal. Het team
kan zonder veel moeite een machtiging
krijgen tot het binnentreden van woningen.
Het team doet met allerlei oveheidsdiensten, waaronder de vreemdelingendienst, huis-aan huiscontroles in ondermeer
de Utrechtse wijk Kanaleneiland, op zoek
naar ‘fraude’ en ondermeer dus ook naar
zwart werk en zwart wonen waarbij mensen
zonder papieren opgepakt kunnen worden,
Heb je informatie? Laat ’t STIL weten

Project Utrechtse Lente presenteert
Sport, muziek-, computer- en Nederlandse les
Kom vrijdagmiddag 13-17u naar STIL voor meer
informatie. Laan van Nieuw Guinea 143. Stuur een
mailtje naar info@stil-utrecht.nl. Of bel: 030
2713463/ 06 177 302 82.
Theehuis en kookproject
Elke vrijdagmiddag is er theehuis op STIL. Hier kun
je laten weten welke activiteiten jij wil doen. Ook
kun je terecht voor internet, koffie, thee en een
soepje. Een keer in de drie weken organiseert het
Lenteproject een ontmoetingsmaaltijd.

Wisten jullie dat...
...de weggeefwinkel weer open is ?! Elke woensdag van 14 tot 18 uur, Wittevrouwensingel 76.
Nieuwtjes voor de nieuwsbrief graag mailen naar info@stil-utrecht.nl
Tips voor werk en opvang: kom even langs dinsdag- of donderdagochtend 10-12u.
STIL – Laan van Nieuw Guinea 143, 3531 JH Utrecht, 030 2713 463, www.stil-utrecht.nl

