Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam,
ook bekend als Klinkerfonds,
activiteiten in de eerste helft van 2016

Beste donateur,
Hieronder geven we u weer het gebruikelijke overzicht van onze activiteiten ten behoeve van
vluchtelingen in het afgelopen halfjaar. Zo krijgt u hopelijk enig idee waaraan we uw gift(en) besteed
hebben.
Hervatting wakes
Sinds 12 mei wordt het Detentiecentrum Rotterdam (DCR) weer bevolkt door afgewezen asielzoekers.
Het gaat momenteel om ca. 160 mannen. Het regiem voor de ingeslotenen is soepeler dan in het
verleden. Grote delen van de dag mag men zich vrij door het gebouw begeven (bv. naar bibliotheek en
sportzaal). Nieuw bezoekwerk is er voor ons nog niet geweest. Wel assisteren
enkelen van ons bij de kerkdienst op zondagmorgen. Pastor Hanneke Atsma
(prot.) werd overgeplaatst naar de penitentiaire inrichting in Alphen aan den
Rijn. Pastor Jean-Pierre Niati (r.-k.) staat er tijdelijk alleen voor.
Het regiem dan mag soepeler zijn geworden, wij stellen ons nog steeds op
het standpunt dat detentie van asielzoekers een onmenselijk en bewezen
niet-effectief middel is. De wakes worden daarom hervat op zondag 4
september a.s. van 16.00 tot 17.00 uur. Zegt het voort!
Asielbeleid en samenwerking
 Wij blijven participeren in RIO en Welkom Onthaal. In augustus wordt het nieuwe AZC in de
Beverwaard geopend. Wij blijven ons richten op de asielzoekers van wie het eerste asielverzoek is
afgewezen, daarom het AZC moesten verlaten en daarna in Rotterdam en omgeving op straat zijn
beland, soms na een periode van zinloze detentie.
 We spraken met een docent van de International School of Economics Rotterdam over het
informeren van studenten omtrent de vluchtelingenproblematiek.
 Het project De Asielzoekmachine organiseerde bijeenkomsten door het hele land voor alle
betrokkenen bij de asielproblematiek. In Rotterdam en bij de slotbijeenkomst in Den Haag waren
wij erbij. Er zijn honderden ideeën voor verbetering ingebracht. Zie www.asielzoekmachine.nl.
 In 2015 waren wij te gast bij Antwerpse ‘vluchtelingenwerkers’. In april brachten dertien
Antwerpenaren een tegenbezoek. We bezochten met hen “Uit je eigen stad”, een stadsboerderij
waar groenten verbouwd en kippen verzorgd worden. Zie ook
www.uitjeeigenstad.nl. De heer Y., afgewezen asielzoeker,
vrijwilliger daar, leidde ons rond. In het bijbehorende restaurant
hadden we een uitwisselingsgesprek, dat ging o.a. over het houden
van een klantgesprek. Een watertaxitochtje bracht ons van
Marconiplein naar Katendrecht, waar we het ROS bezochten. Ten
slotte waren er een rondleiding en een maaltijd in de Pauluskerk.
Actie voor individuele asielzoekers, een greep
 Goed nieuws voor mevrouw Z. uit Kameroen: zij heeft toestemming voor gezinshereniging en
mag haar twaalfjarig dochtertje laten overkomen. Zij heeft drie maanden de tijd om de
overtocht te regelen en wordt hierbij gesteund door haar advocate en door ons.
 Mevrouw K. uit Burundi heeft een dochtertje dat aan een ernstige ziekte lijdt. Wij bezoeken
hen regelmatig, ook in Sophia Kinderziekenhuis, en steunden enkele keren met geld voor een
taxi toen het kindje met spoed moest worden opgenomen. Ook bemiddelen wij met instanties
voor een aangepaste woning.













Van de gehandicapte heer B. uit Eritrea hadden de voorwieltjes van zijn rolstoel (zie onze
verslagen van 2014) het begeven, waren de lagers kapot en was uiteindelijk zelfs één voorwiel
afgevallen. Om zich te kunnen verplaatsen is B. geheel afhankelijk van zijn rolstoel, die dan ook
heel intensief gebruikt wordt. Wij hebben de rolstoel laten repareren. Voorlopig kan B. er weer
mee voort, maar het is verstandig om ook al vast te gaan sparen voor een nieuwe of nieuwe
tweedehands rolstoel. Want de huidige raakt wel erg versleten.
Mevrouw D. woont in een pand van het Leger des Heils in Amsterdam.
Vanwege haar slechte gezondheid moet ze regelmatig naar het
ziekenhuis. Twee Amsterdamse vrijwilligers helpen haar trouw. Wij
houden telefonisch contact, financierden een nieuwe telefoon en
proberen haar aan een tweedehands scootmobiel te helpen.
Mevrouw X. uit Burundi was uitgeprocedeerd, maar durfde absoluut
niet terug naar haar land. Dat haar angst terecht is bleek een paar
maanden later, toen haar jongere zus in Burundi bij een politiek geïnspireerde terreuractie werd
vermoord. Wij hebben geld gegeven om de officiële overlijdensakte in Burundi te kunnen
opvragen en via haar advocaat aan de IND ter hand te stellen. Op grond daarvan heeft de IND
mevrouw X. opnieuw in de asielprocedure opgenomen.
Bij uitzetting naar Guinee vreest mevrouw C. dat haar dochtertje daar besneden zal worden. Als
alleenstaande vrouw is zij, gelet op de overheersende praktijk van meisjesbesnijdenis, bang dat zij
haar dochtertje daartegen niet zal kunnen beschermen. Haar advocaat heeft een beroep gedaan
op het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Wij voorzien momenteel deels in de
kosten van levensonderhoud van moeder en dochter.
De heer T., 24 jaar, werd geboren in Myanmar. Via Sri Lanka en vele omwegen kwam hij met hulp
van mensensmokkelaars in Nederland. Een verblijfsvergunning kreeg hij tot nu toe niet, maar hem
uitzetten bleek voor de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) onmogelijk. Via de bed-badbroodregeling heeft hij een kleine kamer op een vertrouwd adres. Hij doet er alles aan om via
allerlei vrijwilligerswerk zijn netwerken uit te breiden. Hij doet
mee met het wijktheater op Rotterdam-Zuid en mag incidenteel
aanwezig zijn bij colleges aan de Erasmus Universiteit. Wij gaan
een paar keer per jaar met hem winkelen: op zoek naar een paar
nieuwe schoenen, een jeans of een shirt. Voortuitgang in zijn
nieuwe procedure is er helaas nog niet te melden.
De heer Y. vluchtte, nadat zijn broer voor zijn ogen vermoord was. De broers hadden geweigerd
zich te laten inlijven bij een geheim genootschap in een West-Afrikaans land. Een jurist
verzamelde getuigenissen van vijf personen. De Nederlandse rechter vond dat bewijs niet
objectief genoeg. Een tweede jurist ontdekte dat de tweejarige zoon van Y., geboren na zijn
vlucht, is vermoord en een leverde een verklaring van het Rode Kruis. Onzes inziens is en nu
voldoende bewijs en moet Y’s binnenkort in te dienen tweede herhaald asielverzoek (een zgn.
HASA) gaan slagen.

ANBI-status, officiële gegevens
Zoals we in ons vorige verslag al schreven: door de Belastingdienst zijn wij aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor u als donateur betekent dit dat uw giften vanaf 1 januari 2015
fiscaal aftrekbaar zijn. Op www.bezoekgroep.eu vindt u financiële overzichten van 2015 en eerder.
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.
Ons KvK-inschrijvingsnummer is 57971412.
Onze dank!
Wij danken u weer voor alle hulp en steun die wij van u mochten ontvangen. Daardoor kunnen wij
doorgaan met onze steun aan medemensen die vaak tussen wal en schip zijn gevallen.
Een vriendelijke groet, namens de bezoekgroep,
Henk van Drunen en Kitty Notenboom

