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Bed Bad en Brood
Wij verschaften Bed Bad en Brood aan drie uitgeprocedeerden/onuitzetbaren. Noch
Nederland noch het thuisland erkent hen als (staats)burger. Daarmee is ook
gedwongen uitzetting niet aan de orde. Maar, zo dramatisch als hun status is, het lot
neemt soms een wending.
Samenwonen met een EU-burger geeft in België, zij het op niet mis te verstane
voorwaarden, de mogelijkheid van een EU-verblijfsvergunning.
Een van onze uitgeprocedeerden is, met zijn Nederlandse vriendin van jaren lang, dit
Belgische avontuur aangegaan.
Na zijn islamitische huwelijk (met rituelen op afstand samen met de Sierra Leoonse
schoonfamilie) is het stel naar Antwerpen getogen. Om de eerste maanden te kunnen
overbruggen (o.a. officiële huisvesting, levensonderhoud, documenten) heeft
Studiefonds PLUS hen ondersteund. Het gedroomde resultaat voor de toekomst is:
ofwel een leven in Belgie opbouwen ofwel terugkeren naar Nederland, maar dan legaal
!
De geboorte van een zoon heeft hun hoop een nieuwe impuls gegeven.
Nieuwe vluchtelingen
Studiefonds PLUS neemt, wegens beperkte mogelijkheden, geen initiatieven meer voor
opvang of begeleiding van nieuwe vluchtelingen, behalve … als er toch weer iemand op
je weg komt. Zo konden wij helpen met huisvesting van een West-Afrikaanse
documentaireproducent, die vanwege zijn openlijke kritiek op fraude met internationale
ebola-hulpgelden door zijn overheid werd belaagd en moest vluchten.
Na een jaar in een asielzoekerscentrum, erkend als vluchteling, was de keuze tussen
wonen in Amsterdam of in de provincie. Hij koos nadrukkelijk voor het laatste, de
kleinschaligheid van een dorp en de geborgenheid van de lokale kerkgemeenschap.
Daar voelt hij zich, ondanks zijn ontreddering, het meeste thuis.

Vrijwillig teruggekeerd
Zo uitzichtloos als een uitgeprocedeerde in Nederland leeft, zo uitzichtloos kan ook het
bestaan van een terugkeerder zijn.
Met alle positieve aspecten van een culturele thuiskomst en de band met de
geboortegrond, blijft het leven in economisch en politiek instabiele, ontwikkelingslanden
een misère voor jonge mensen met hoop op een toekomst.
Met kleine giften bleven we trouw aan ‘onze vrijwillig teruggekeerden’ om de moed er bij
hun in te houden.
Bijzondere projecten
Studiefonds PLUS treedt ook graag op als intermediair om projecten binnen zijn
doelstelling te adopteren en te bevorderen. Zo ondersteunden wij al enkele
documentaires (bijvoorbeeld over asielbeleid, over reïntegratie van vluchtelingen), maar
ook een taalproject voor ‘nieuwkomers’ door vrijwilligers.
Ook muziekstudent Steven M. in Colombia (voorheen ongedocumenteerd in Nederland)
hebben wij dit jaar kunnen blijmaken met een studiebeurs aan de Universidad
Javeriana.

