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Aan:

Raadsfracties Gemeente Amsterdam

Betreft:

Zorgen over voortgang uitvoering Programma Vreemdelingen

Amsterdam, 12 juli 2016,
Geachte dames en heren,
Met een aantal van u hebben wij op 6 juli jl. tijdens een lunchbijeenkomst bij de
Protestantse Diaconie op de Corvershof gesproken over de toekomst van het Programma
Vreemdelingen. Ons werd gevraagd om onze zorgen met alle raadsfracties te delen.
Wij maken ons met name zorgen over de vrouwen en de zieken, de sociaal kwetsbare
mensen en mensen met HIV en PTSS.
Een deel van hen krijgt nu een financiële bijdrage uit het Noodfonds (voormalig Fonds
Gevolgen Vreemdelingenwetgeving). Deze mensen krijgen € 450 per maand en regelen
zelf de huisvesting en levensonderhoud.
Deze bijdrage uit het Noodfonds dreigt voor 20 mensen na een jaar gestopt te worden.
Niet omdat ze beter zijn, of minder kwetsbaar, maar omdat de maximale termijn
overschreden gaat worden.
Omdat deze financiële verstrekkingen aan ongedocumenteerden relatief veel goedkoper
zijn dan de verblijfskosten in de BBB zou het opzeggen van deze vorm van opvang ook
vanuit dit financiële perspectief onverstandig zijn.
Wij maken ook ons zorgen over de mogelijke opheffing van 24-uursopvang in de
Daalburgh. Waar gaan deze mensen na een jaar naartoe? Het is een groep kwetsbare,
uitgeprocedeerde asielzoekers. De huidige Bed Bad Brood voorziening is ongeschikt voor
mensen die ten gevolge van medicijngebruik een rustige omgeving nodig hebben.
Bed Bad Brood: dat vrouwen in de Walborg dreigen geschorst te worden vanwege
gedrag, vaak veroorzaakt door lichamelijke en geestelijk klachten, vinden wij
onverantwoord. Je kunt vrouwen niet aan de Amsterdamse straten overlaten.
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Tevens zien we uitgeprocedeerde asielzoekers die verloren rondlopen in Amsterdam, ze
kunnen niet langer leunen op hun eigen netwerk.
Laten we door gaan naar de kansen.
Wij pleiten voor het opnieuw op gang brengen van het dialoog tussen de betrokken
partijen: burgemeester, wethouder zorg, organisaties, vrijwilligers. Hoe kunnen we
gezamenlijk het Programma Vreemdelingen door-ontwikkelen, voor nu en voor de
toekomst. Amsterdam kan een voortrekkersrol vervullen. 24-uurs opvang is effectiever,
hoeft niet duurder te zijn dan het huidige Amsterdamse Programma Vreemdelingen. Laat
je informeren over de ‘Best-Practices’ in Nederland. Neem je positie in als hoofdstad en
‘host’ een conferentie.
‘Bemoeizorg’ bieden, via vrijwilligers en mensen die het veld kennen. Dit ontbreekt in
het huidige Programma Vreemdelingen, met name aan het begin van het traject. Aanbod
afstemmen op de vraag, ga in gesprek. Een van onze expertises is het aanbieden van
laagdrempelige, coachende dagopvang binnen een veilige omgeving. Mensen krijgen
hierdoor rust om realistische keuzes over hun toekomst te kunnen maken. Stimuleer
kleinschalige opvang. Ondersteun initiatieven zoals de Vluchtmaat. Antikraak op maat.
Ongedocumenteerden informeren over Amsterdam en hun rechten. Verschillende
partijen in de stad, waaronder Rode Kruis, willen informatie verstrekken middels een
landelijke website met stadsgerichte informatie. Dokters van de Wereld en Wereldhuis
informeren in het veld. Samen sta je sterker. Laten we dit gezamenlijk en neutraal doorontwikkelen.
Het past niet bij Amsterdam om kwetsbaren over straat te laten zwerven, zonder
middelen van bestaan. Wij streven naar de eeuwenoude – continue – lijn voor een sociaal
Amsterdam, ook na juli 2016.
We nodigen u van harte uit om bij ons langs te komen en u te laten informeren over onze
aanpak. We zitten immers in de buurt van het Stadhuis.
Namens medewerkers en vrijwilligers van het Wereldhuis,

Cor Ofman en Annette Kouwenhoven
Tel. 06 20879280 / 06 21235320
c.ofman@diaconie.org / a.kouwenhoven@diaconie.org

______________________________________________________________________________
Het Wereldhuis is opgericht in 2008 en is een project van de Protestantse Diaconie. Sinds 1578 zet deze
maatschappelijke organisatie van de Protestantse Kerk zich in voor een sociale stad.
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Het Wereldhuis heeft veel ervaring met ongedocumenteerde, uitgeprocedeerde asielzoekers, migranten en
hun hulpvragen. Het Wereldhuis wordt door andere organisaties gezien als een onafhankelijke partij. Wij
zijn een betrouwbare ‘second opinion’ (aldus IOM).
Ongedocumenteerden weten onze medewerkers en vrijwilligers te vinden voor een goed gesprek, juridisch
advies, of een doorverwijzing naar een van onze huisadvocaten.
Dit jaar hebben al 30 mensen via onze bemiddeling en inzet een verblijfsstatus gekregen.
Dokters van de Wereld en Wereldhuis zijn gehuisvest in hetzelfde pand. Dat stimuleert een directe,
effectieve uitwisseling van kennis en informatie.
Het Wereldhuis biedt een veilige dagopvang voor ongedocumenteerde Amsterdammers: eten, drinken,
toiletgebruik, kortom: ‘basisvoorzieningen’ en daarnaast: taallessen, computerles, creatieve cursussen,
sociale activiteiten, counseling. Voor de 135 ongedocumenteerden in de Bed Bad Brood voorziening – de 135
van de 170 mensen die meedraaien in het Programma Vreemdelingen – is dat van wezenlijk belang, want zij
staan om 9.00 uur op de Amsterdamse straten.
Wij zijn de Amsterdamse broedplaats voor ‘empowerment’ van ongedocumenteerden. Mensen worden weer
actief, na jarenlange stilstand, opdat ze geleidelijk kunnen doorstromen naar andere initiatieven zoals PAO
van het ASKV en de Universiteit via We Are Here. Wij stimuleren ondernemerschap, wij zetten mensen in
hun kracht. Het ‘peer-to-peer’ contact is onderdeel van dit proces. Daar is het Wereldhuis uniek in.
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