Beste vrienden van Vluchteling Onder Dak
Wij als VOD mogen tevreden terugkijken op het jaar 2015. Dankzij onze donateurs, de
financiële steun van de Gemeente Wageningen en het Skanfonds én de inzet van veel
betrokken vrijwilligers, hebben wij ook dit jaar vele uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen
helpen. VOD biedt hun cliënten praktische, emotionele en juridische hulp en voor zover
mogelijk onderdak en leefgeld. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan een
toekomstperspectief in Nederland of elders.
Kerstpakketten
Het is ontzettend moeilijk om hoop te houden in een situatie van grote onzekerheid waarop
het lijkt alsof je niet gezien wordt als mens. Om in deze donkere dagen toch een klein
lichtpuntje te brengen wordt er rond kerst een bijeenkomst georganiseerd voor de cliënten
waarbij kerstpakketten worden uitgedeeld met eerste levensbehoeften.
U kunt helpen door een gift over te maken op rekeningnummer NL 82 INGB 0007 5346 68
ten name van Fonds Vluchteling Onder Dak. De opbrengsten worden gebruikt om het
kerstpakket samen te stellen. Overige bedragen gaan naar de reguliere werkzaamheden van
de VOD. Alle bijdragen zijn dus van harte welkom!
Goed nieuws!
In de afgelopen drie jaar kregen 17 van onze cliënten alsnog een verblijfsvergunning en zijn
meerdere cliënten begeleid bij hun terugkeer.
De afgelopen maanden hebben 4 cliënten van Vluchteling onder Dak een verblijfsvergunning
gekregen. Een Iraans gezin, bestaande uit vader, moeder en nu 8 jarige dochter. Ze hebben
een asielvergunning gekregen, omdat ze op grond van hun christelijke geloofsovertuiging
vrezen voor vervolging in Iran.
Ook een Egyptische vrouw heeft een verblijfsvergunning gekregen. Haar verhaal was te
lezen in de Stad Wageningen van 4 november jl. “Mede dankzij de burgemeester mag ik nu
in Nederland blijven”. Heba woont sinds 4 jaar in Wageningen. Zij heeft ruim 4 jaar in
procedure gezeten, haar eerdere verzoek om zich bij haar moeder te mogen voegen werd
afgewezen. omdat zij inmiddels 18 was geworden. Haar moeder en zusje hadden wel een
verblijfsvergunning gekregen. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de burgemeester
en Vluchteling onder Dak, heeft zij alsnog een verblijfsvergunning gekregen. Heba neemt
actief deel aan het Wageningse sociale leven. Zij heeft haar inburgeringsexamen gehaald en
werkt nu bij Stichting De Vrolijkheid die activiteiten voor kinderen organiseert die in
asielzoekerscentra verblijven, zo wil zij graag iets terugdoen.
Een ex-cliënt van Vluchteling onder Dak heeft dit jaar ook een verblijfsvergunning gekregen.
Het betreft een homoseksuele man uit Afghanistan. Vluchteling onder Dak heeft geholpen
hem weer in de procedure en opvang in een AZC te krijgen. Na 12 maanden in het AZC en
in procedure, kreeg hij te horen dat hij een verblijfsvergunning kreeg.

Op dit moment heeft Vluchteling onder Dak nog 28 cliënten waarvoor aan een
toekomstperspectief wordt gewerkt. Een aantal van deze cliënten hebben een procedure
lopen, maar hebben geen recht op opvang in een AZC. Andere cliënten zijn bezig met het
voorbereiden van een nieuwe procedure of kijken naar mogelijkheden om terug te keren.
Iedereen heeft recht op een plekje in onze samenleving, uitgeprocedeerde vallen hier vaak
buiten. VOD werkt daarom graag samen met Solidez dit is een organisatie die veel
activiteiten organiseert voor sociale activering. Neem eens een kijkje op hun website
www.solidez.nl
Even aan u voorstellen
Onder VOD is een werkgroep actief; Volunteers In Practise (VIP). Dit team bestaat uit
voornamelijk internationale studenten; Anneka, David en Veronika komen allen uit Duitsland.
Zij denken actief mee over fondsenwerving, te organiseren evenementen, mogelijkheden
voor huisvesting, ook dragen zij bij aan het vergroten van de naamsbekendheid van VOD
door het actueel houden van de VOD Facebook pagina.
Er worden diverse lezingen (Studium Generale) georganiseerd op de WUR campus, de
laatste had als onderwerp migratie en de oorzaken daarvan, vanuit verschillende
uitgangspunten belicht. Het VIP team was hier aanwezig om eventuele vragen te
beantwoorden.
Begin november organiseerden studenten de ‘Charity Chic’. Studenten leverden kleding in,
die vervolgens werd verkocht op een beurs op de campus, de opbrengst ging naar VOD! Wij
zijn erg blij met dit soort spontane initiatieven!
Andere Initiatieven in Wageningen
Wageningen kan nieuwe asielzoekers uitstekend kleinschalige opvang bieden. “Dat zeggen
Masood Eslami, Jack Bogers (VOD bestuur), Pieter Roza en Riet Nigten. Daarom zijn zij
onder de naam “Welkom in Wageningen” een initiatief gestart om vluchtelingen in
Wageningen welkom te heten.
Architect Pieter Roza presenteert een project van grotere omvang. Hij wil asielzoekers
samen met Wageningers huizen laten bouwen voor zowel Wageningers als asielzoekers.
Gemeente en de woningstichting zijn al in overleg over mogelijke panden.
Burgemeester Van Rumund nam op 6 november het bonnenboekje voor Syrische
vluchtelingen in Irbid Jordanië in ontvangst. Van Rumund: "Ik ben erg blij met dit
bonnenboekje van de Stichting 'Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid'. Het geeft
korting bij gerenommeerde winkels. De opbrengst steunt deze winter Syrische vluchtelingen
in Irbid met een speciaal winterpakket.
In navolging van andere steden opent het Rode Kruis ook in Wageningen een Welkom
Winkel. Wageningen UR stelt een pand beschikbaar op de Industrieweg 34. De Welkom
Winkels van het Rode Kruis zijn bedoeld als inzamelpunten, waar mensen spullen in kunnen
leveren voor vluchtelingen.
De locatie van het COA aan de Keijenbergseweg in Wageningen is een procesopvanglocatie
(pol). In een pol verblijven personen die net voor of aan de start van de asielprocedure staan.
48 van de in totaal 294 opvangplaatsen zijn gereserveerd als pol voor alleenstaande
minderjarige asielzoekers (amv).

Tot slot …
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2016.
Het VOD vrijwilligersteam

