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Vrienden, sympathisanten
Zoals altijd dient deze nieuwsbrief om donateurs van harte 
te bedanken voor hun steun aan Studiefonds PLUS en alle 
anderen voor hun sympathie.
Onderstaand vindt u verslag van activiteiten en wederwaar-
digheden in het afgelopen jaar. 
U allen een goed 2017 gewenst.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Françoise Gaarlandt-Kist

Studiefonds PLUS
helpt vluchtelingen

Doneren
• Ga naar : www.studiefondsplus.nl/donateur-worden of 

direct overmaken naar NL76ABNA0893933732
• Denkt u daarbij ook aan een gift voor de duur van 5 

jaar  (met fiscaal voordeel). Daarvoor is geen notariële 
akte meer nodig. Vraag een schenkingsakte op.

Bed Bad en Brood - Weet u het nog? 
NRC Handelsblad wijdde eind 2015 een hoofdartikel aan de 
‘menselijk onwaardige situatie’ van niet-uitzetbare asielzoekers. 
De politieke discussie over Bed Bad en Brood voor deze groep 
is inmiddels ondergesneeuwd door het groeiende vluchtelin-
genprobleem. 
Maar die onuitzetbaren zijn er nog altijd. In groten getale zelfs. 
Zij hebben geen papieren, geen geld, geen huis, geen toekomst. 

Helpt U mee? 
Studiefonds PLUS bekommert zich over drie van hen door het 
verschaffen van huisvesting en ‘leefgeld’ en af en toe een klusje. 
Het zijn twee Sierra Leoners en een Mauritaniër. Onuitzetbaar 
omdat hun thuisland hen niet erkent als onderdaan. De jongens 
zijn eind twintig. Zij leven in dagelijkse frustratie.

Vrijwillige  
Terugkeer
Ook dit jaar is een van onze 
cliënten, Obed M., gehopen  
met terugkeer naar zijn thuis-
land. Hij woonde al twaalf jaar 
illegaal in Nederland en is met 
een tweedehands busje in 
Accra, Ghana, een taxibedrijf 
begonnen.  
Het gaat hem goed.

Nieuwe vluchtelingen
Dit jaar steunden wij ook nieuw 
aangekomen vluchtelingen. Zij zaten, 
als zovele, maandenlang in hun AZC te 
wachten totdat een gemeente woon-
ruimte ter beschikking kon stellen. 
In afwachting daarvan konden drie jonge 
vluchtelingen voor een half jaar delen in 
onze Bed Bad en Broodvoorziening en 
daarmee, even zoveel eerder, beginnen 
aan hun officiële inburgering.  

Ook hielpen wij hen aan een tweedehands laptop, een ov-
chipkaart en een fiets. Ze kwamen/komen uit respectievelijk 
Syrië, Jamaica en Nigeria. 

Dat je weg wilt uit Syrië is duidelijk maar waarom zou je 
vluchten uit Jamaica of uit Nigeria? Het antwoord is even 
eenvoudig als bedroevend. In beide landen is homoseksualiteit 
niet geaccepteerd. Een asielaanvraag in Nederland wordt in dat 
geval gehonoreerd.

Een unicum is dat deze ‘statushouders’ opgevangen en begeleid 
worden door onze ‘onuitzetbaren’ die deze opdracht als een 
grote, zij het twijfelachtige, eer beschouwen. 

Dit particuliere Bed Bad en Brood (in bovenstaand flatgebouw)
kost 20 Euro per persoon per dag.  Betaalt u een dagje mee? 
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Documentaires
De vorig jaar in deze nieuwsbrief genoemde documentaire The 
Sniper of Kobani, geproduceerd door een van onze oud-cliënten, 
de uit Koerdistan afkomstige Reber Dosky, heeft een mooie 
journalistieke cameraprijs gewonnen, De Tegel. 
Dit jaar ging zijn nieuwe film Radio Kobani in première op de 
IDFA 2016 (International Documentary Film festival Amsterdam).

De Asielzoekmachine
Studiefonds PLUS heeft in 2016 deelgenomen aan het multi-
mediaproject De Asielzoekmachine door middel van interviews 
op video en deelname aan discussiebijeenkomsten. 
De Asielzoekmachine geeft informatie over de asielprocedure en 
is een platform voor uw mening.

Studiefonds PLUS 
steunt jongeren 

die tussen wal en schip vallen

Baby’s en medicijnen

Waar nodig geeft Studiefonds PLUS nog ondersteuning aan 
cliënten die al langer geleden zijn teruggekeerd naar West-
Afrika. Er worden kinderen geboren, er zijn medicamenten 
nodig.  Alle inspanningen ten spijt gaat het leven na terugkeer 
niet over rozen. 


