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

Beste donateur,
Hierbij een overzicht van onze activiteiten ten behoeve van vluchtelingen in het afgelopen
halfjaar.
Veranderingen
Het afgelopen jaar is er veel veranderd. Zo werd eind oktober Uitzetcentrum Zestienhoven
(officieel Detentiecentrum Rotterdam) tijdelijk gesloten; uitgeprocedeerde asielzoekers
worden nu gedetineerd in kamp Zeist.
Hierdoor is het zwaartepunt van ons werk enigszins verschoven naar meer hulp aan nietingesloten ongedocumenteerde vluchtelingen (ook wel ‘geklinkerden’). Tegelijkertijd blijven
wij ons betrokken voelen bij ingeslotenen in kamp Zeist. Zo hebben wij bezwaar aangetekend
tegen het langdurig vastzitten van gezinnen in Zeist,
en tegen de bouwvergunning die de gemeente Zeist
verleende voor de nieuwe gezinslocaties in dit
detentiecentrum.
Tijdens de laatste wake op 1 november jl. sprak Bob
ter Haar. Zijn toespraak vindt u op
http://www.bezoekgroep.eu/laatste-wake.html
10½ jaar waken bij Detentiecentrum Rotterdam

Asielbeleid en samenwerking
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Samen met RIO en Welkom Onthaal zoeken wij onze weg in de veranderingen in het
asielbeleid. Naast de komende grootschalige opvang in de Beverwaard is er ook hulp op
kleinere schaal nodig. Wij blijven ons vooral 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.
Wij legden een eerste contact met ‘Schiedam verwelkomt vluchtelingen’, een
samenwerking van de Schiedamse kerken en Vluchtelingenwerk. Een soortelijk contact als
met ‘Rotterdam verwelkomt vluchtelingen’.
Een van onze leden overlegt met een kleine stichting voor blinden en slechtzienden, die
ook asielzoekers wil gaan helpen.
Een middag met lezing is in voorbereiding voor studenten van de International Economic
School om hen iets over ons werk te vertellen.
Er is een ontmoeting in voorbereiding met onze Antwerpse 'zusterorganisatie'. Dat gaat
nu in Rotterdam gebeuren, vorig jaar april waren wij in Antwerpen te gast.
Een intensieve samenwerking is op gang gekomen met Defence for Children. Aanleiding
was de dreigende uitzetting van een Afrikaanse vrouw met dochtertje - er is grote kans
dat het kind in het land van herkomst aan besnijdenis zal worden onderworpen.
Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen blijven wij aandringen op inzage in het rapport over de
zelfmoord in juni 2015 van een Zuid-Afrikaanse man in Uitzetcentrum Zestienhoven.

Actie voor individuele asielzoekers
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Onze onvolprezen 'huisbaas' heeft gezorgd voor verbeterd
wooncomfort in een pand dat hij ter beschikking stelt. De
kruipruimte is met schelpen geïsoleerd.
Voor de heer D., die na zijn detentie naar Tilburg
terugging, zorgden wij via zijn advocaat voor een bijdrage
in de huur. Ook hielpen wij hem met een formulier
waarmee hij naar de tandarts kon.
Voor de heer Y. en de heer A. kwamen er goede
Genoeg schelpen voor de kruipruimte
tweedehands fietsen.
Wij begeleidden mevr. C. naar de rechtbank in Middelburg en legden contact met de
advocaat. Een van onze leden verdiept zich in haar dossier.
De gehandicapte heer B. uit Eritrea werd uit de nachtopvang De Brug gezet. Hij kreeg
korte tijd onderdak bij een van ons en we bemiddelden voor andere opvang. Die werd tot
B’s vreugde in de Pauluskerk gevonden.
Samen met de advocaat heeft mevrouw M. van bevriende Stichting Corinne zich over zijn
dossier gebogen. Zij heeft een Afrikaanse advocaat benaderd die probeert in Eritrea
ondersteuning te vinden voor B's vluchtverhaal.
Door de verhuizing hoefden er dit jaar geen kerstpakketten naar het Uitzetcentrum. Wel
hebben wij een aantal ons bekende vluchtelingen met een aardigheidje of een bedragje
aan geld verblijd. Dit werd met vreugde begroet. Mevr. K. uit Burundi vertelde dat zij het
geld apart legt. Haar tweejarig dochtertje heeft een ernstige ziekte en zij bewaart dit geld
nu voor noodgevallen.
Een mooie gebeurtenis was de toekenning van het Nederlanderschap aan mevr. Z. in
Oegstgeest. Ons was gevraagd om hierbij aanwezig te zijn. In een korte plechtigheid, door
de burgemeester geleid, kreeg zij het certificaat en ook een mooi boeket bloemen. Korte
tijd later kreeg zij ook haar paspoort. Mevr. Z. bedankte ons in een brief - en via ons alle
donateurs - voor alle steun die zij in de voorgaande moeilijke jaren heeft ontvangen.

ANBI-status
Nieuw voor het Klinkerfonds is dat wij door de Belastingdienst zijn aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiervoor is onze website www.bezoekgroep.eu uitgebreid met
financiële en organisatorische gegevens. Dat was noodzakelijk om de ANBI-status te kunnen
verwerven. Voor u als donateur betekent dit dat uw giften vanaf 1 januari 2015 fiscaal
aftrekbaar zijn.
Onze dank!
Wij danken u weer voor alle hulp en steun die wij van u mochten ontvangen. Wij hopen ook
dit jaar op u te mogen rekenen, zodat wij kunnen doorgaan met onze hulp aan de kwetsbare
medemens.
Nog even wat officiële gegevens:
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. Tewolde Zeggai
legde dit jaar wegens drukke werkzaamheden zijn penningmeesterschap neer. Henk van Drunen werd
bevorderd tot 1e penningmeester, Jan van Arkel werd 2e penningmeester.
Het secretariaatsadres is Leendert Butterstraat 44, 3062 XN Rotterdam, info@bezoekgroep.eu.
Onze website vindt u op www.bezoekgroep.eu.
Ons KvK-inschrijvingsnummer is 57971412.
Een vriendelijke groet, namens de bezoekgroep,
Kitty Notenboom en Henk van Drunen

