
Beste vrienden van VOD,

Zoals vanouds was de maand juni een drukke maand voor VOD. Allereerst hebben wij goed nieuws te 
melden! Een van onze cliënten heeft een verblijfsvergunning gekregen! Het is een jongeman uit Iran die 
Christen is. In de eerste asielaanvraag had de IND het asielrelaas niet aannemelijk geacht. In een 
herhaalde asielaanvraag kon de IND wel overtuigd worden. De jongeman heeft een woning in Utrecht 
gekregen, waar hij zijn toekomst in Nederland kan beginnen op te bouwen.

In het begin van de maand hebben we samen met een aantal van onze cliënten gegeten bij Happetaria. 
Het was een zeer gezellige avond! De opbrengst van het diner gaat naar het goede doel…

Tijdens de ‘Refugee Night’, georganiseerd door Studentengroep Amnesty International Wageningen, 
was Kayin, medewerker van VOD, een gastspreker. Hij vertelde over de doelgroep en het werk van 
VOD. Het was een drukke en zeer geslaagde avond! 

Op 20 juli werd burgemeester van Rumund van Wageningen geïnterviewd in het programma 'de 
Ochtenden' op Radio 1 over Tri. Tri is de Wageningse jongen van 12 jaar die in Nederland is geboren, 
maar toch is afgewezen voor het Kinderpardon, omdat hij volgens de IND onvoldoende in zicht is 
gebleven. De zaak ligt nog in hoger beroep bij de Raad van State. De burgemeester zei dat als de Raad
van State de zaak ook af wijst, hij contact op zal nemen met de nieuwe staatssecretaris om aan te 
dringen op een verblijfsvergunning op grond van de discretionaire bevoegdheid. 
Klik hier om het hele interview te horen.

Twee andere Wageningse kinderen van 5 en 7 jaar mogen zelf wel in Nederland blijven, want ze zijn, 
net als hun moeder, Nederlands, maar hun vader moet van de IND terug naar Guinee. De rechtbank 
had beslist dat de IND de belangen van de kinderen niet goed had meegewogen en daarom moest de 
IND een nieuwe beslissing nemen. Echter in de nieuwe beslissing wijst de IND de verblijfsaanvraag van 
de vader weer af. Ze vindt dat de kinderen, als die bij hun vader willen blijven, met hem mee kunnen 
gaan naar Guinee of ze kunnen vanuit Nederland contact met hem houden via skype. De advocaat is 
weer in beroep gegaan bij de rechtbank en we wachten af of de rechtbank vindt dat de belangen van de 
kinderen op deze manier voldoende zijn meegewogen....

OPROEP
Vluchteling onder Dak is dringend op zoek naar kamers voor cliënten in Wageningen. Heeft u een kamer
over?Wij kunnen u er een vergoeding voor geven. Neem contact op met 0317-450140 of 
info@vodwageningen.nl


