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Wie helpt ze op de rails? 
Al ben je als ex-vluchteling officieel ingeburgerd, dan nog kost 
het grote moeite om in Nederland een opleiding te volgen, om 
diploma’s te behalen, om werk te vinden. Daar is echt steun 
en begeleiding voor nodig. Abdullah, Levan en Reber hebben 
daardoor grote stappen kunnen maken.  

Beste vrienden en donateurs van Studiefonds PLUS
Ook in 2014 willen wij weer kansen bieden aan jonge mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren:  studerenden, 
werkzoekenden en zij die hun leven op andere wijze op koers moeten houden. Studiefonds PLUS helpt waar het kan en stelt 
daarbij de educatie centraal. 
Om de kosten die met deze activiteiten gepaard gaan blijvend te kunnen dekken, hopen wij dat u donateur wilt blijven of uw 
donateurschap wilt verlengen 
Wij danken alle particulieren, maar ook bevriende particuliere fondsen voor de genereuze bijdragen, soms spontaan soms 
wanneer wij een bijzonder beroep op u deden. Ook dank aan instellingen en bedrijven die ons doel helpen verwezenlijken.

Studiefonds PLUS geeft kansen en perspectief

Lees en kijk
In het afgelopen jaar ook een aantal goede berichten, de oogst 
van wat met zweet en tranen gezaaid was.  

Met onze financiële steun en intensieve bijlessen maar vooral 
ook met ijzeren doorzettingsvermogen behaalde Abdullah S. 
(Burkina Faso) zijn Mbo-diploma Ziekenverzorgende.

Levan M. (Abchazische Georgiër) slaagde voor de Theorie van 
de opleiding voor Fitness Docent. 

Reber Dosky (Koerdisch Irak) voltooide met zijn prachtige 
documentaire Lokroep zijn studie aan de Nederlandse 
Filmacademie en heeft nu zijn eigen productiebedrijf Adarfilm.
www.adarfilm.nl

Sem van de P. heeft, na een 2-jarige opleiding zijn eigen onder-
neming Supervisiepraktijk Amsterdam, opgericht. 
www.supervisiepraktijkamsterdam.nl

Ter viering van zijn Mbo-diploma Hoefsmid stuurde Diemer T. 
ons een zelfgefabriceerd hoefijzer, als dank voor onze studie-
bijdragen.

Karla M. en Alicia C, allebei uit Zuid-Amerika, werden trotse 
bezitters van het Nederlandse (Engelstalige) Hbo-bachelors 
diploma International Business and Management Studies. 
Beiden zoeken werk! 

Abdullah Levan Reber Dosky

Sem Karla en Alicia

NRC Next
Onder de titel Wie oprecht is en echt iets wil maakt een 
kans publiceerde NRC Next op 25 april 2013 een ar tikel 
over Stichting Studiefonds PLUS. 
Bezoek www.studiefondsplus.nl voor de volledige tekst en 
voor meer details over de stichting.

Doneren
• Uw gift via Online Doneren op www.studiefondsplus.nl
   of Direct overmaken naar NL76ABNA0893933732
• Denkt u daarbij ook aan een gift voor de duur van 5 jaar  
   per Notariële Akte (kosteloos en met fiscaal voordeel)
• Ga naar : www.studiefondsplus.nl/donateur-worden

Z. Chen (China) studeert, mede dankzij een externe donateur, 
gestaag verder aan zijn universitaire Ba Economics and 
Business aan de Erasmus Universiteit.

Vladimir I. (Rusland) behaalde reeds in 2009 met onze (en uw) 
hulp zijn MBA (Masters of Business Administration) in 
Rotterdam. Onlangs zocht hij ons op en vertelde over zijn 
succesvolle carrière voor de internationale projecten van 
Russian Railways. 
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Minderjarig en illegaal
Adhemar en Steven woonden beide als illegale minderjarigen in Nederland en konden hier een schoolopleiding volgen 
(Leerplicht geldt ook voor illegalen!). Na hun 18e jaar keerden zij met behulp van Studiefonds PLUS terug naar 
Zuid-Amerika. Zie hen op de foto’s in actie! De een doet een vliegopleiding in Bolivia. De ander studeert (slagwerk) op 
conservatoriumniveau aan Universiteit Javeriana in Bogota. Financiële bijdragen zijn nog zeer welkom.

Uitgeprocedeerd en teruggekeerd
In de illegaliteit of ‘vrijwillig’ terugkeren naar je land van 
herkomst waar, oorlog of niet, chaos en armoede heerst? 

Wij bezochten in West-Afrika enkele voormalige terug-
keerders die met intensieve hulp van ons fonds een nieuw 
leven zijn begonnen. Zij verkopen levensmiddelen, met 
meer en minder succes. Politieke onrust beheerst het 
straatbeeld. Het dagelijks leven is moeilijk.  

Op dit moment begeleidt Studiefonds PLUS nog twee 
nieuwe terugkeerders.

Uitgeprocedeerd maar niet kunnen 
terugkeren
Wanneer je geen identiteitspapieren bezit weiger t het land 
van herkomst je om terugkeerpapieren (een Laissez Passer) 
te verschaffen. Velen in Nederland verkeren in die rech-
teloze situatie.

Studiefonds PLUS heeft met behulp van sympathisanten 
voor enkelen van hen ‘leefgeld’ en huisvesting kunnen 
realiseren. Voor het dagelijkse mentale evenwicht stimuleer t 
ons fonds ook verdere (praktische) educatie zoals cursus-
sen timmeren, loodgieten, tegelzetten.

Voor de uitgeprocedeerde asielzoekers hopen ook wij in 
2014 op ‘bed, bad en brood’ zoals het Europese Mensen-
rechtencomité dat nu uitdrukkelijk verlangt van de 
Nederlandse regering. 

Met har telijke groet, mede namens het bestuur, 
Françoise Gaarlandt - Kist

Studiefonds PLUS is een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) en voldoet aan alle transparantievereisten die vanaf 
2014 gelden. 

ANBI Fiscaal nummer: 8194  35  120

Studiefonds PLUS
steunt jongeren die tussen 
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