
Kort beleidsplan Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam 

Inleiding 
Voor best wel veel asielzoekers in Nederland verloopt de asielprocedure desastreus. De IND beslist 
op bedenkelijke gronden dat ze geen recht hebben op asiel en dat ze terug moeten naar hun 
(veronderstelde) eigen land. Ze verliezen het recht om in Nederland te verblijven en een heleboel 
andere rechten. Ze zijn uitgestoten, buitengesloten. 
Wat de IND ook beweert, om allerlei redenen kunnen of durven heel veel mensen niet meer terug 
naar hun vroegere land. Het zou hun leven of hun wezen in groot gevaar brengen. En doordat ze niet 
kunnen of willen vertrekken en zich niet makkelijk het land laten uitzetten zijn deze asielzoekers in 
Nederland in een bijna onmogelijke positie beland. Ze leven bij ons in de stad, min of meer 
ondergedoken bij vrienden of familie, of ze leven zelfs op straat.  
 
Missie 
De Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam vindt het onacceptabel dat de Nederlandse samenleving zó 
met vluchtelingen – medemensen -- omgaat. Iedereen heeft recht op een bestaan, om volwaardig 
mens te zijn, om een plekje te vinden in de samenleving. 
In deze politiek barre en ongastvrije tijden probeert de Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam daarom 
zo goed en zo kwaad als het gaat enige medemenselijkheid te betrachten aan deze vluchtelingen en 
asielzoekers.  
 
Werkwijze 
Door de jaren heen is de bezoekgroep op allerlei manieren met een aantal asielzoekers in contact 
gekomen en in contact gebleven. Soms wordt hun aantal wat kleiner, omdat sommige asielzoekers 
na jaren procederen alsnog een verblijfsstatus krijgen, maar ook wel omdat de Dienst Terugkeer en 
Vertrek van de overheid zo nu en dan iemand gedwongen het land uitzet. Maar steeds komen er 
weer nieuwe asielzoekers voor in de plaats. De bezoekgroep hoeft er geen beleid op te voeren om 
met mensen in contact te komen – dat gebeurt gewoon als vanzelf. 
 
Afgewezen asielzoekers, ongedocumenteerden, kunnen allerlei soorten hulp gebruiken. De 
bezoekgroep biedt in de eerste plaats een buddy-achtige vorm van hulp. Soms kunnen we tijdelijk 
voor onderdak zorgen, iemand even opvangen. Soms zorgen we voor wat geld voor levensonder-
houd, voedsel. Soms voor vervanging van versleten en ontoereikende kleding of schoeisel. De 
bezoekgroep heeft zelfs geld voor een rolstoel ingezameld voor een invalide asielzoeker. We betalen 
wel eens reiskosten, om naar de rechtbank te gaan, of naar een advocaat. We onderzoeken of er 
gronden zijn voor nieuwe gerechtelijke procedures. 
 
Het komt voor dat we in een land van herkomst bewijzen verzamelen die iemands (vlucht)verhaal 
ondersteunen. Dat gebeurt met behulp van lokale advocaten of internationaal werkende mensen-
rechten advocaten, en dat kost geld. We hebben in enkele gevallen gezocht naar ondersteunend 
bewijs dat familieleden van de mensen die wij proberen te ondersteunen zijn vermoord door hun 
overheid of door al dan niet aan die overheid gelieerde gangs. (En zulk bewijs hebben we ook wel 
gevonden.) 
 
We kunnen beschikken over een paar woningen waar enkele asielzoekers wat langere tijd kunnen 
verblijven. Daarvoor moeten we kosten betalen: warmte, elektriciteit, klein onderhoud, etc. 
 
De Bezoekgroep neemt deel aan een paar grotere organisaties die zich bekommeren om het lot van 
de vluchtelingen: Welkom Onthaal, RIO, Brio. We hebben contacten met de Pauluskerk, met stichting 
LOS, met stichting ROS en met andere organisaties die voor asielzoekers actief zijn. 
We proberen (met andere organisaties) de lokale en de landelijke politiek te informeren en te 
beïnvloeden.  



 
Financiën 
Voor al het werk dat hierboven is genoemd heeft de Bezoekgroep geld nodig. In 2014 ging er meer 
dan € 8.000 in onze activiteiten zitten, geld dat we hebben gekregen van particuliere donateurs, van 
kerken en andere instellingen. 
Daarnaast hebben de leden van de Bezoekgroep privé ook nog veel geld besteed aan praktische hulp 
aan de asielzoekers voor wie zij zich verantwoordelijk voelen. 
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