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Vijf jaar Vesta 
 

Van kwaad tot erger  
OPVANG OP DE VLUCHT 

 
Inleiding  
In 2016 is niet alleen onze doelgroep maar ook onze opvang zelf op de vlucht geslagen. Wij 
hebben als doel te voorkomen dat vrouwen en kinderen op straat terecht komen. Als een 
vluchteling geen procedure heeft lopen wordt zij niet door de overheid opgevangen en kan 
zij alleen maar op straat verblijven. Deze situatie willen wij voorkomen door opvang te 
regelen in de periode tussen een afwijzing en de start van een nieuwe procedure. Door de 
regelmatige bezoeken van de politie en/of vreemdelingendienst is het niet meer mogelijk 
om de vrouwen en kinderen op onze vaste adressen te huisvesten. Dat de opvang nu zelf op 
de vlucht is compliceert het werk in ernstige mate omdat er tijd verloren gaat aan reizen 
naar de verschillende locaties waar de mensen verblijven. Tegelijkertijd levert dit meer 
kosten op en zijn de contacten minder intensief, waardoor het moeilijker is een beeld van 
de achterliggende problemen te krijgen. Juist het intensieve dagelijkse contact levert vaak 
de informatie die als basis voor een nieuwe procedure kan dienen. 
 
Procedures/Juridisch 
Het is duidelijk merkbaar dat de overheid de touwtjes van het net steeds strakker aantrekt. 
In het kader van hun procedure moesten twee jonge zussen zich op verzoek van de IND 
melden bij de Armeense ambassade om daar een document op te vragen. Het vervoer werd 
geregeld door de IND. In de taxi merkten ze dat ze naar een ander adres werden vervoerd 
met als doel ze het land uit te zetten. Gelukkig hadden we enkele getuigen ingeschakeld die 
konden ingrijpen.  
 
Met regelmaat sluit Nederland een deal met Armenië waarin wordt afgesproken dat dit 
land, tegen betaling van duizenden euro’s per persoon, Armeense vluchtelingen opneemt 
die Nederland uit worden gezet. Het resultaat is dat alle Armeniërs zo uitzetbaar verklaard 
worden, of ze nu uit Armenië komen of niet. De meeste gevluchte Armeniërs komen uit 
Azerbeidzjan. Deze deal staat niet alleen, er zijn meer landen waar dergelijke afspraken 
mee gemaakt worden. Wat ons betreft staat de werkwijze gelijk aan mensenhandel.  
 
In de loop van 2016 hebben we 16 procedures gewonnen en hebben 12 mensen uit de 
opvang een verblijfsvergunning gekregen. Na het winnen van de procedure duurt het nog 
een tijd voordat de vluchtelingen daadwerkelijk hun verblijfsvergunning krijgen, dus een 
deel van de vergunningen is afgegeven op basis van een uitspraak in het voorafgaande jaar 
en een deel van de mensen met positieve uitspraak ontvangt pas in 2017 een 
verblijfsvergunning. De IND is in 14 procedures in beroep gegaan tegen de positieve 
uitspraak. 
 
Medisch 
De medische zorg van de vrouwen en kinderen heeft nog steeds te lijden onder het systeem 
waarbij elk jaar een andere zorgverlener wordt aangewezen om de vluchtelingen bij te 
staan op medisch gebied. Telkens opnieuw krijgen ze bij hun bezoek aan bijvoorbeeld 
apotheek, ziekenhuis of arts te horen dat zij zelf moeten betalen, met geld dat ze natuurlijk 
niet hebben. Steeds opnieuw moeten we aan de zorgverleners uitleggen hoe een en ander 
werkt en dat er wel vergoeding mogelijk is via het koppelingsfonds. Omdat ze de patiënten 
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natuurlijk ook niet kennen ontbreekt een vertrouwensband tussen zorgverlener en patiënt. 
Het resultaat is dat de zorg minimaal is en vaak onvoldoende adequaat. Dit heeft er 
bijvoorbeeld toe geleid dat we de kinderen niet meer gewoon kunnen laten inenten. Met 
behulp van mensen binnen de gezondheidszorg, die dit te gek voor woorden vinden en die 
hiermee problemen voor zichzelf riskeren, zijn wij er toch in geslaagd de kinderen te laten 
inenten. 
 
Kinderen 
We hebben ook in 2016 veel contact met Defence for Children gehad, onder andere omdat 
er veel kinderen buiten het kinderpardon gehouden worden door het zogenaamde “eigen 
schuld” criterium dat de IND hanteert: de kinderen wordt verweten dat ze hier zijn omdat 
hun ouders niet zouden hebben meegewerkt aan uitzetting. Het gaat in onze ervaring 
meestal om gewortelde kinderen, maar ze mogen hier niet in onze Hollandse klei staan en 
zo krijgen ze niet de jeugd waar ze recht op hebben. Enkele jongere kinderen hebben 
deelgenomen aan de actie “Ik blijf hier!” van Defence for Children, 
www.defenceforchildren.nl. Deze actie loopt ook in 2017 door, heeft de discussie in de 
Tweede Kamer weer opgerakeld en speelt ook een rol in de kabinetsformatie.  
In totaal wachten 36 personen op uitsluitsel in het kader van het kinderpardon. Het gaat 
daarbij niet alleen om de kinderen maar ook hun ouders, broertjes en zusjes.  
 
Vanwege de als zeer dreigend ervaren situatie in de Gezinsopvanglocaties (GOL) kloppen 
er veel complete gezinnen bij ons aan. In de GOL maken ze regelmatig mee dat de politie 
andere gezinnen ’s ochtends vroeg oppakt met groot machtsvertoon, zoals inzet van veel 
mankracht en politiehonden Dit is voor de aanwezige kinderen enorm traumatiserend. De 
oorlog die ze met hun ouders ontvlucht zijn speelt zich nu hier voor hun ogen af. Het gaat 
vaak om Armeense gezinnen vanwege de deal met Armenië.  
 
Ondanks alles hebben we kunnen regelen dat ongeveer 25 kinderen gewoon naar school 
zijn gegaan en het daar goed hebben gedaan, een enkeling zelfs uitzonderlijk goed. Ze zijn 
allemaal overgegaan naar een hogere klas. 
 
Huisvesting 
Sinds voorjaar 2015 is de politie regelmatig langsgekomen bij de opvang. We hebben 
daarom het pijnlijke besluit moeten nemen om geen vluchtelingen meer in huis op te 
nemen. Vluchtelingen kunnen namelijk worden opgepakt door de politie in de periode 
nadat ze een negatieve uitspraak hebben gehad en nog wachten op het starten van een 
nieuwe procedure. Omdat we nog steeds geen vrouwen en kinderen op straat willen laten 
staan hebben we ervoor gekozen de opvang te mobiliseren, zodat de mensen steeds op een 
ander adres verblijven. Dit vraagt veel organisatorisch talent en flexibiliteit van alle 
betrokkenen.  
 
De nieuwe werkwijze heeft verschillende gevolgen. Om te beginnen brengt deze manier 
van werken helaas meer kosten met zich mee voor huisvesting en reizen. Het betekent ook 
dat we de vrouwen en kinderen niet meer in hun dagelijkse gang van zaken meemaken 
waardoor we minder snel signalen kunnen opvangen die van belang zijn voor hun 
procedure.  
 
Lobby 
Naast de al genoemde samenwerking met Defence for Children heeft Vesta meegewerkt 
aan het tot stand komen van brandbrieven die Vrouwen tegen Uitzetting aan Tweede 
Kamerleden heeft verstuurd om de knelpunten van het asielbeleid aan de orde te stellen 
geïllustreerd met het persoonlijke verhaal van een vluchteling. 
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In die brieven wordt telkens een ander aspect van de asielprocedure onder de loep 
genomen. Samen leveren ze een schat aan informatie over de onzorgvuldigheid en het 
gebrekkige functioneren van de IND bij het beoordelen van asielverzoeken (zie 
www.vrouwentegenuitzetting.com).  
 
Maatschappelijke activiteiten 
Ook in 2016 hebben we op cultureel gebied meegedaan aan verschillende activiteiten. In 
januari heeft het internationaal bekende Osiris Trio, www.osiristrio.com, een 
benefietconcert voor Stichting Vesta gegeven. Verschillende vluchtelingenvrouwen en -
kinderen waren hierbij aanwezig. In het voorjaar hebben een paar andere vrouwen uit de 
opvang samen met Gabbi deelgenomen aan de voorstelling “We doen het zelf wel” van 
theatergroep Wunderbaum, www.wunderbaum.nl. Vesta is naar aanleiding van haar 
deelname genomineerd voor de Wunderbaumprijs. Gabbi Wierenga heeft namens Vesta 
de prijsuitreiking bijgewoond. Daar bleek duidelijk dat de aandacht vooral gaat naar (hulp 
aan) nieuw binnenkomende vluchtelingen. 
In juni heeft een team namens Vesta geld ingezameld voor Stichting Vluchteling, door mee 
te lopen tijdens de Nacht van de Vluchteling, www.nachtvandevluchteling.nl. 
 
Empowerment & integratie 
Deelname aan de voorstelling van Wunderbaum en bezoek aan het concert van het Osiris 
Trio heeft de vrouwen en kinderen goed gedaan. Dat geldt ook voor bezoekjes aan de 
zomerkermis of de Efteling en nieuwe fietsen voor de kinderen die ze zelf hebben versierd. 
We merken na dit soort activiteiten dat zij sterker in hun schoenen staan en ook zelf 
initiatief nemen zoals de moeder van een van onze gezinnen die tot ieders verrassing 
ervoor gezorgd heeft dat Sinterklaas hoogstpersoonlijk bij Vesta zijn verjaardag kwam 
vieren. 
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Financiën  
Winst en verlies Stichting Vesta 
Boekjaar  01-01-2016 t/m 31-12-16  
Omzet 2016 
Donaties          68.323,60 
Totaal omzet          68.323,60 
 
Kosten 2016 
Huur panden          11.583,43 
Energie en water          4.267,87 
Overige huisvestingskosten        11.371,90 
Kleding           3.815,90 
Eten/drinken/boodschappen               19.741,75 
Reiskosten           7.393,66 
Medische kosten             527,60 
Activiteiten           2.265,90 
Telecommunicatie             340,50 
Overige kantoorkosten               55,00 
Vrijwilligersvergoeding         1.500,00 
Onkostenvergoeding           300,00 
Bankrente en -kosten             190,72 
Verzekeringen algemeen              133,30 
Overige algemene kosten    4.537,46 
 
Totaal kosten         68.174,99 
Saldo                148,61 
 
De inkomsten uit donaties zijn gestegen met 44%, van € 47.420 naar € 68.174. Dat lijkt mooi 
maar dit is toe te schrijven aan één vaste donateur. Het is ons dus nog niet gelukt om de 
geldstroom te verbreden naar meer bronnen. 
Bovendien is een aantal posten enorm gestegen doordat de opvang nu in mobiele vorm 
plaatsvindt: de totale huisvestingskosten zijn vrijwel verdubbeld, eten & drinken zijn met 
een derde toegenomen en de reiskosten zijn meer dan verdubbeld. Ook de kosten voor 
kleding en activiteiten zijn enorm toegenomen. Bij elkaar genomen wordt hiermee de 
toename in donaties volledig besteed aan de gewijzigde vorm van opvang zonder dat 
daarmee meer ruimte is gekomen voor andere of nieuwe uitgaven. 
 
De donaties blijven dus achter bij het benodigde budget. Een tweede geldstroom via het 
verkopen van tweedehands spullen (vaak donaties in natura), blijft noodzakelijk, terwijl dit 
qua tijd en energie nauwelijks op te brengen is. De combinatie van deze twee geldstromen 
is geen duurzaam concept. Er is een grote noodzaak om de inkomsten via donaties te 
vergroten. 
 
Tenslotte  
We zien het vluchtelingenbeleid steeds strikter, beperkter en daarmee minder rechtvaardig 
worden. Het kinderpardon wordt nog steeds niet uitgevoerd zoals dat oorspronkelijk 
bedoeld was. In combinatie met de situatie in de GOLs is dit slopend voor 
vluchtelingenkinderen. We zien verschillende van hen echt aftakelen. 
 
Voor stichting Vesta culmineert de hierboven beschreven verharding van het 
vluchtelingenbeleid in de boete en inmiddels ook strafvervolging van Gabbi Wierenga 
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omdat “zij als persoon nachtverblijf verschafte aan een of meerdere vreemdelingen van 
wie zij wist of redelijkerwijs kon weten dat ze niet rechtmatig in Nederland verbleven 
(…), en daarvan niet onmiddellijk melding bij de politie heeft gedaan”. Op deze manier 
wordt hulp aan afgewezen in Nederland verblijvende asielzoekers tóch strafbaar. De 
rechtszaak waar Gabbi voor gedaagd is baart ons grote zorgen. Zij kan hiervoor geen 
toevoeging krijgen, zodat zij zelf de advocaat zal moeten betalen. Dit gaat net als de 
opgelegde boete haar draagkracht verre te boven.  
 
De rechtszaak is van groot belang omdat het vonnis gevolgen kan hebben voor iedereen 
die hulp verleent aan vluchtelingen in de periode als men tussen procedures in zit. Wij 
willen er in 2017 alles aan doen om te voorkomen deze hulp niet aan banden wordt gelegd 
door de uitspraak in deze rechtszaak.  
 
De opvang mag dan zelf op de vlucht zijn, maar Vesta is nergens bang voor. Nu wij geen 
vluchtelingen meer in huis hebben willen we de komende periode weer meer naar buiten 
treden om aandacht voor deze groep vluchtelingen in de knel te vragen, actie te voeren en 
de broodnodige fondsen te werven.  
 
 
 
 

Voorts …. 
….zijn wij van mening dat er 

onafhankelijk toezicht moet komen op de IND. 


