Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam,
ook bekend als Klinkerfonds,
activiteiten in de eerste helft van 2015

Beste donateur,
Hierbij bieden we u weer een klein overzicht van onze activiteiten voor ingeslotenen in het
Detentiecentrum Rotterdam en voor ‘geklinkerde’ vluchtelingen.
Detentiecentrum Rotterdam en andere detentiecentra
Wij bezochten vluchtelingen uit Liberia en Tanzania. Voor een 45-jarige vrouw uit Tanzania verzorgden
wij kleding en wat extra geld voor vers fruit.
Twee van onze leden bezochten de heer A. uit Burundi, die in Zeist was gedetineerd.
In het Gevangenisziekenhuis van Scheveningen bezochten wij de heer B., die daar op de psychiatrische
afdeling verblijft.
De kerkdiensten in het Detentiecentrum worden regelmatig door onze leden bijgewoond. In overleg
met de pastores voeren wij kleding en breiwol in voor de ingesloten vrouwen.
Een trieste en bittere gebeurtenis
Een jonge Zuid-Afrikaanse man pleegde onlangs zelfmoord in het
Detentiecentrum Rotterdam.
Wij stelden vragen aan de staatssecretaris van Justitie. Ook
benaderden wij hierover het Europese Hof te Straatsburg.
bitterkoekjes tijdens wake 3 mei
Wake
Tijdens de wakes bij het Detentiecentrum op de eerste zondag van
iedere maand (19.00 uur, aanbevolen!) zijn altijd leden van de bezoekgroep aanwezig. Bij toerbeurt
vertellen wij iets over onze ervaringen met de gedetineerden en beantwoorden vragen. Op 3 mei werd
‘gevierd’ dat er sinds tien jaar maandelijks wordt gewaakt. Gastspreker die avond was Anja
Meulenbelt. Haar toespraak staat op http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2015/05/04/moord-dooronverschilligheid/

Samenwerking en studie
In maart bezochten wij Antwerpen voor een dag van uitwisseling en studie. Onze collega’s van De
Loodsen maakten er een leerzame en inspirerende dag van. Zo bezochten wij het Monument voor de
Vluchteling bij de Antwerpse Sint-Pauluskerk (zie foto) en drie met de Loodsen
verwante projecten voor asielzoekers.
Wij verzorgden een avond in de Prinsekerk in Blijdorp, waar wij vertelden over
ons werk en waar ook twee vluchtelingen het woord kregen.
In de Pauluskerk woonden wij de presentatie bij van de documentaire Wij Zijn
Hier. Ook hier waren vluchtelingen aanwezig, die ons iets over hun leven in de
illegaliteit vertelden.
Voor een aantal vluchtelingen, ingesloten en/of geklinkerd, hadden wij contact
met advocaten, GGD, ROS en LOS.
wake in Antwerpen
Nieuwe materie
In toenemende mate krijgen wij hulpvragen om voor vluchtelingen documentatie te vinden in het land
van herkomst, documentatie die de waarheid van hun vluchtverhaal bevestigt. Wij beraden ons erop
hoe we op deze vorm van hulp kunnen ingaan; het is voor ons nog grotendeels onbekende materie.
Om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de problemen die wij in het contact met gedetineerden
en geklinkerden ontmoeten, houden wij regelmatig een intervisie binnen de groep. Bedoeling is elkaar
zodanig te ondersteunen dat wij het werk, dat vaak geestelijke druk met zich meebrengt, kunnen
voortzetten.

Geklinkerden
Een inventarisatie wees onlangs uit dat wij momenteel contact
hebben met meer dan twintig geklinkerde vluchtelingen.
Zij hebben behoefte aan verschillende vormen van hulp. Dat kan
variëren tot sociaal contact (samen eten, koffie drinken in de
Pauluskerk, telefoontjes of bezoek op een verjaardag), financiële
hulp voor kleding of reiskosten naar de IND, een tweedehands fiets,
een bril, bemiddeling voor een voedselpakket.













voedselhulp in Antwerpen
Via de heer P. hebben wij de beschikking over twee
woningen. Deze worden door vier vluchtelingen bewoond. Wij betalen geen huur, maar wel de
vaste lasten. Ook voeren wij kleine reparaties uit aan de woningen, bijvoorbeeld als er een lekkage
is of de verwarming niet werkt.
De heer D. uit Liberia heeft zich na vrijlating gemeld als vrijwilliger bij Amnesty International.
Hij zit in een nieuwe procedure en moet zich regelmatig melden bij de IND, ver buiten zijn
woonplaats. BAR helpt met de reiskosten.
De gehandicapte mevrouw W. uit Sierra Leone woont in Amsterdam. Zij heeft via de GGD een
kamer gekregen, maar moet die binnenkort weer verlaten. Het is nog onzeker waar zij naar toe
gaat. Op afstand proberen wij te helpen door gesprekken met haar begeleidster en van tijd tot tijd
een bijdrage voor telefoonkosten.
Voor de heer Y. proberen wij in het land van herkomst in Afrika documentatie te vinden die zijn
vluchtverhaal onderbouwt. Daartoe hebben wij contact met een advocaat ter plaatse.
Wij hielpen mevrouw L. uit Kameroen met een lening om de hoge kosten voor nationalisatie te
betalen. Zij betaalt BAR terug met kleine maandelijkse bedragen.
De heer Z. uit Iran is na het verkrijgen van zijn verblijfsvergunning druk bezig voor het examen
Nederlands. Wij oefenen regelmatig met hem op de vaak ingewikkelde Nederlandse zinnen.
Wij volgen de asielrechtzaak van mw. N. uit Burundi en die van haar vriend. Er zijn grote fouten
gemaakt in de procedure, maar die worden niet rechtgezet. Samen met de advocaat beraden wij
ons op de beste manier om hen te helpen.
De heer N. uit Nigeria verbleef in een AZC in Brabant met zijn vrouw en tweelingbaby’s. Zonder
overleg zijn zij overgeplaatst naar Den Helder, waar zij niemand kennen, in bovendien een
ongezonde woning waar de kinderen ziek worden. Een van onze leden volgt het gezin.
Mevrouw B. uit Eritrea heeft haar verblijfsvergunning gekregen en woont nu op een kamer in
Utrecht. Zij zorgt voor haar eigen inkomen door huishoudelijk werk te doen en op kleine kinderen
te passen.
Voor de gehandicapte heer B. uit Ethiopië probeert de advocaat via de nieuwe Wet
Maatschappelijke Ondersteuning een kamer te regelen. Tijdens de gesprekken met GGD en
gemeente Rotterdam hierover wordt B. door ons begeleid.

Dank
Door uw zo gul gegeven donaties en ook door uw medeleven, zijn wij in staat al deze dingen te doen.
Daarvoor willen wij u hartelijk danken.
Wilt u ons blijven steunen? Ons rekeningnummer bij Triodos Bank is NL94 TRIO 0197 6649 46, t.n.v.
Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam.
De penningmeesters zijn te bereiken via penningmeesterBAR@live.nl.
Het secretariaatsadres is Leendert Butterstraat 44, 3062 XN Rotterdam,
info@bezoekgroep.eu.
Onze website (nieuw!) vindt u op www.bezoekgroep.eu.
Ons KvK-inschrijvingsnummer is 57971412.
Een vriendelijke groet, namens de bezoekgroep,
Kitty Notenboom en Henk van Drunen

