
Instan&es die kunnen helpen bij mensen zonder 
verblijfsvergunning 
(gegevens bijgewerkt januari 2021) 

Vraag: Zonder document in Nederland leven. Kan dat? 

Ongedocumenteerd in Nederland 

In Nederland leven naar scha.ng enkele 1enduizenden mensen zonder geldige 
verblijfspapieren. Zij worden ook wel sans papiers, illegalen, of uitgeprocedeerden genoemd. 
Wij kiezen voor de term ongedocumenteerd, omdat geen mens illegaal is en veel mensen 
feitelijk niet uitgeprocedeerd zijn. 

De groep ongedocumenteerden in Nederland is heel divers, zowel qua land van herkomst, 
leeCijd als opleidingsniveau. Veel ongedocumenteerden in Nederland hebben een 
Azia1sche, Afrikaanse of Midden-Oosterse achtergrond. Hoewel het moeilijk te meten is, 
zien wij in de prak1jk dat er meer mannelijke dan vrouwelijke ongedocumenteerden zijn. 
Qua leeCijd lijkt de grootste groep tussen de 21-30 jaar te zijn. De manier waarop iemand 
ongedocumenteerd raakt kan verschillen; een asielaanvraag is afgewezen, een 
verblijfsvergunning is verlopen of ingetrokken, er is nooit een vergunning aangevraagd, of 
iemand is stateloos. 

Leven als ongedocumenteerde 

Het leven als een persoon zonder verblijfsvergunning is zwaar. Zonder verblijfspapieren mag 
je niet werken. Het volgen van een opleiding is ook erg ingewikkeld, omdat je geen stage 
mag lopen. Je kan geen zorgverzekering of andere uitkeringen krijgen. Om te overleven zijn 
ongedocumenteerden aQankelijk van de gemeentelijke opvang en/of hun eigen netwerk. 
Sommige ongedocumenteerden raken dakloos en leven op straat.  

Ongedocumenteerden leven een ontzeTend onzeker bestaan. Hierdoor zijn veel 
ongedocumenteerden bezig met ‘overleven’ in plaats van ‘leven’. Vaak weten ze niet wat de 
toekomst hen zal brengen. ”Waar zal ik de komende weken slapen?”, ”Wanneer zal ik een 
verblijfsvergunning krijgen?” en ”Hoe kan ik een partner vinden en een gezin s1chten zolang 
ik geen papieren en geen huis heb?”’ zijn levensvragen waarmee mensen zonder papieren 
kampen. Deze grote onzekerheid brengt ontzeTend veel stress met zich mee. Combineer dit 
met trauma’s die mensen hebben opgedaan vanuit hun thuisland en/of de reis naar 
Nederland, en je begrijpt dat deze mensen veelal te maken hebben met psychische 
problemen.  
(Bron: hTps://villavrede.nl/ongedocumenteerden/) 

Vraag: Wat zijn de rechten van een ongedocumenteerde? 

Rechten als ongedocumenteerde 



Ondanks alle problemen waar ongedocumenteerden mee te maken hebben, hebben mensen 
zonder papieren wel rechten. Zo is er het recht op juridische bijstand wanneer mensen een 
(nieuwe) procedure voorbereiden of starten. Ook is er recht op medisch noodzakelijke zorg. 
Dit betekent dat wanneer een arts oordeelt dat zorg noodzakelijk is, de persoon zonder 
verblijfsvergunning wordt geholpen. De tandarts valt hier niet onder. Ook hebben 
ongedocumenteerde kinderen (tot 18 jaar) het recht om naar school te gaan. De dag dat 
iemand 18 wordt vervalt dit recht. Ongedocumenteerden mogen ook aangiCe doen, 
bijvoorbeeld als zij worden uitgebuit, beroofd of mishandeld. Ondanks dit recht op aangiCe, 
hebben vele ongedocumenteerden angst om opgepakt te worden. Want hoewel zonder 
verblijfspapieren in Nederland zijn niet stra`aar is, kunnen ongedocumenteerden wel voor 
kleine vergrijpen (zonder licht fietsen, door rood fietsen) in deten1e belanden. 
(Bron: hTps://villavrede.nl/ongedocumenteerden/) 
Voor meer informa1e bekijk ook de website van S1ch1ng LOS onder het thema basisrechten; hTps://
www.s1ch1nglos.nl/content/basisrechten 

Vraag: Wat betekent de Dublin-claim? 

Dublin-claim 
De aanvraag voor een asielprocedure staat uitgebreid beschreven op de website van 
vluchtelingenwerk hTps://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/asielprocedure. 
Hierin staat ook een uitleg over de Dublin-claim. Wanneer een vluchteling valt onder de 
Dublin-claim dan kan deze persoon geen asiel aanvragen in Nederland. De Dublin-claim 
betekent dat de vluchteling uit een ander Europees land komt. 
Is een vluchteling voordat hij /zij naar Nederland kwam al in een ander Europees land 
aangekomen of heeC de vluchteling een visum voor een ander Europees land dan wordt de 
aanvraag niet in behandeling genomen. Het vluchtelingenbeleid is er namelijk op gericht dat 
een vluchteling maar in 1 land in Europa asiel aan kan vragen. 

Vraag: Is er een bed, bad en brood regeling in Flevoland? 

Bed, bad en brood regeling Flevoland 
In heel Flevoland zijn op dit moment twaalf opvangbedden beschikbaar voor 
ongedocumenteerden('bed-bad-en-brood plaatsen'). Zes in Almere en zes in Lelystad. Het 
is onduidelijk hoeveel personen elk jaar gebruik moeten maken van deze voorziening. Voor 
gezinnen is er helemaal geen plaats. 

Wie zijn ongedocumenteerden? 
Dit zijn mensen zonder geldige verblijfsvergunning, bijvoorbeeld omdat ze asiel hebben 
aangevraagd maar zijn uitgeprocedeerd en niet terug kunnen of willen, of omdat ze hier 
voor werk zijn gekomen, maar bijvoorbeeld hun visum is verlopen. Het betreJ kwetsbare 
mensen, omdat ze geen aanspraak kunnen maken op veel voorzieningen die voor anderen 
wel toegankelijk zijn. 

Provinciaal is een overleg tussen instanLes om de opvang van ongedocumenteerden goed 
in kaart te brengen. Dit is het OOM, overleg ongedocumenteerde migranten, in 



Flevoland. Betrokken organisaties zijn: Protestantse kerk uit Almere samen met het 
Rode Kruis en het Leger des Heils.

Rode Kruis
Het Rode Kruis werkt samen in het  ondersteunen van ongedocumenteerde 
migranten. Voor meer informatie zie de links 
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/whatsapp-hulplijn-voor-
anderstaligen-tijdens-coronacrisis/
 
https://www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/ondersteuning-
ongedocumenteerde-migranten/

Vraag: welke organisa&es bieden ondersteuning aan ongedocumenteerden? 

Organisa&es voor ongedocumenteerden 
STIL Utrecht SLchLng voor mensen zonder verblijfsvergunning (Utrecht) 
Telefoon: Spreekuren en info, 030 2713463 
Email: info@s1l-utrecht.nl 
Website: www.s1l-utrecht.nl  
Voor oproepen en nieuws: Nieuwsbrief, weblog en Facebook STIL Utrecht  

STIL kiest er, als een van de weinige organisa1es in Nederland, heel bewust voor om 
ondersteuning te bieden aan alle ongedocumenteerden. We maken daarbij geen 
onderscheid op basis van achtergrond of reden waarom iemand naar Nederland is gekomen. 
Dit komt voort uit de visie die de grondslag van de organisa1e vormt: het recht op 
keuzevrijheid met onvoorwaardelijk behoud van mensenrechten. Concreet betekent dit voor 
STIL dat iedereen in Nederland minimaal de mogelijkheid moet hebben op/ toegang moet 
krijgen tot: 
- een veilige plek; 
- een dak boven het hoofd; 
- het samen zijn met familie; 
- basisvoorzieningen als eten, drinken, kleding; 
- medische zorg; 
- juridische bijstand; 
- onderwijs en de kans zichzelf te ontwikkelen; 
- een zinvolle invulling van de dag; 
- het voorzien in eigen levensonderhoud. 

Wat doet STIL? 
Toegang medische zorg 
Sociaal– juridische begeleiding 
Humanitaire hulp 
Opkomen voor belangen 

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/whatsapp-hulplijn-voor-anderstaligen-tijdens-coronacrisis/
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/whatsapp-hulplijn-voor-anderstaligen-tijdens-coronacrisis/
https://www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/ondersteuning-ongedocumenteerde-migranten/
https://www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/ondersteuning-ongedocumenteerde-migranten/


Een dak boven het hoofd (via gastadressen) 

Vluchtelingenwerk regio West en Midden Nederland 
Regiokantoor Jufferstraat 2,1508 GE Zaandam ( 
Telefoon: 075-6173 297 
Email: info-westmidden@vluchtelingenwerk.nl 
Wat doet Vluchtelingenwerk? 
Website: h"ps://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/wat-wij-doen-beeld 
• Voorlichten over de asielprocedure 
• Samen bouwen aan de toekomst: Dankzij de hulp van donateurs en vrijwilligers kan 

vluchtelingenwerk vluchtelingen helpen met het opbouwen van een nieuw bestaan in 
Nederland. 

• Bijwonen van gehoren met de IND: Een van de kerntaken is het op verzoek van de 
asielzoeker of zijn advocaat bijwonen van gesprekken met de IND: 

• COA: VluchtelingenWerk vangt geen asielzoekers op, dit doet het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA). Wel zijn medewerkers van Vluchtelingenwerk in iedere opvangloca1e 
aanwezig. Op elke loca1e is een spreekuren waar asielzoekers heen kunnen voor 
persoonlijke afspraken of met vragen over de asielprocedure. 

• Helpen bij gezinshereniging: Vluchtelingenwerk helpt de asielzoekers in contact te komen 
met familieleden die achter zijn gebleven. 

• Ondersteunen bij terugkeer: Voorlich1ng en ondersteuning aan asielzoekers die niet in 
Nederland mogen blijven. Deze groep is dan uitgeprocedeerd: ze ziTen niet meer in de 
asielprocedure. 

Vluchtelingenwerk West en Midden Nederland Regio Flevoland(Almere/Dronten) 
VluchtelingenWerk Almere spreekuur (o.a. BBB-regeling, RSR) 
Spreekuur elke ochtend: Grote Markt 111,  Almere  
Telefoon: 036- 534 77 60 

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland 
Loca1e Dronten Decentraal 
Bezoekadres: De Rede 80/82, 8251 EX Dronten 
Telefoon:  0321-340808 / 06-12744703 
Email:  jvandevrie@vluchtelingenwerk.nl 

VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze 
worden opgevangen totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. 

S&ch&ng LOS (S&ch&ng landelijk ongedocumenteerden steunpunt) (RoVerdam) 
Telefoon: 010 747 0156. 
Email: info@s1ch1nglos.nl. 
Helpdesk: 010 747 0156. Noodopvang/hulp uitgeprocedeerde asielzoekers 
Website: hTp://www.s1ch1nglos.nl/noodopvang 

Website: hTp://www.s1ch1nglos.nl/content/organisa1es 



S1ch1ng LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor 
mensen en organisa1es die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning 
(‘ongedocumenteerden’). S1ch1ng LOS zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun 
kinderen. S1ch1ng LOS informeert organisa1es, instellingen en individuen over de rechten van 
migranten zonder verblijfsvergunning en de mogelijkheden daar gebruik van te maken. Daarmee wil 
S1ch1ng LOS de marginalisering van ongedocumenteerden in Nederland tegengaan. S1ch1ng LOS 
baseert zich hierbij op ar1kel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook 
geldt voor migranten zonder verblijfsvergunning en hun kinderen[1]. Op grond van dit ar1kel heeC 
ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. 
Kernac&viteiten en taken 
De belangrijkste taken van S1ch1ng LOS zijn: 
• informa1e en servicecentrum; 
• netwerk- en rela1emakelaar; 
• collec1eve belangenbehar1ger. 

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen Amsterdam 
Telefoon: 020-6272408 
Email: info@askv.nl 
Website: hTp://www.askv.nl 
ASKV/Steunpunt Vluchtelingen zet zich al ruim dertig jaar in voor vluchtelingen en 
uitgeprocedeerde asielzoekers.

Het ASKV biedt juridische en maatschappelijke ondersteuning.Staatlozen kunnen bij het 
ASKV terecht voor informatie & advies, begeleiding, en hulp bij (het starten van) eventuele 
juridische procedures. Naast de juridische begeleiding biedt ASKV hulp in de vorm van , 
maatschappelijke hulpverlening, activiteiten, en onderwijs.


Stichting Inlia 
Telefoon: 050-3138181

Email: info@inlia.nl

Website: https://www.inlia.nl/nl

De INLIA stichtingen signaleren en analyseren problemen met betrekking tot asielzoekers/
nieuwkomers. Zij zoeken naar oplossingen binnen een samenleving die er voor elkaar is.

Ze hebben veel kennis over procedures mbt ongedocumenteerden en uitvoering van een 
tussenfase /bed bad en brood regeling. Op de site staat veel documentatie over 
ongedocumenteerden en de regelingen waar zij mee te maken hebben.(expertisecentrum)

Stichting INLIA is: 

• 	een netwerkorganisatie die Charterkerken ondersteunt,

• 	juridisch adviseur voor zowel asielzoekers als kerken,

• 	kennisinstituut op haar terrein,

• 	vraagbaak voor rechtshulpverleners en andere professionals op het terrein van 

asielzoekers-vraagstukken.

Stichting INLIA Groningen is: 

• onder meer uitvoerder van de ‘bed, bad, brood+’-opvang voor de gemeente 
Groningen. 


De normale openingstijden van het bureau zijn: op maandag van 13.30 tot 17.00 uur en op 
dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur.  
Op maandagochtend tussen 09.00 en 13.30 kunt u voor zeer dringende zaken bellen met het 
noodnummer 050-3137371. 
Uitgeprocedeerde' asielzoekers en hun rechtshulpverleners en andere begeleiders kunnen 
voor juridisch advies bellen tijdens het telefonisch juridisch spreekuur op maandag- en 
donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. 

Vluchtelingen in de knel (Eindhoven) 



Telefoon: 040-2569517 
Email:info@vluchtelingenindeknel.nl 
Website: hTps://www.vluchtelingenindeknel.nl 
Vluchtelingen in de Knel is een non-profit organisa1e die zich sterk maakt voor de 
basisrechten van afgewezen vluchtelingen, vanuit de vaste overtuiging dat ieder mens 
bestaansrecht heeC. 
De doelgroep van Vluchtelingen in de Knel zijn afgewezen vluchtelingen en onverzekerbare 
(niet-Europese) vreemdelingen. Met de beschikbare middelen willen we zoveel mogelijk 
afgewezen vluchtelingen helpen om een duurzaam toekomstperspec1ef te realiseren en hun 
basisrechten te doen gelden. Een duurzaam toekomstperspec1ef kan bijvoorbeeld het 
verkrijgen van een legale status of terugkeer naar het land van herkomst zijn. 

Vraag: Wat krijgt een ongedocumenteerde wanneer die opvang hee7 via 
STIL? 

Rechten ongedocumenteerden die opvang krijgen (bijvoorbeeld via STIL) 
Leefgeld 
Mensen die opvang krijgen zouden minimaal 40 euro leefgeld moeten krijgen, de meeste instan1es 
hebben 50 euro als norm, S1ch1ng STIL heeC 40 als norm. Plus 10 euro erbij voor elk kind, en evt de 
partner.  
Andere steun 
STIL verstrekt ook drogistproducten en ''garantstellingen"'  voor eten bij daklozen-eethuis en voor 
kleding en noodzakelijk spul bij Emmaus. STIL geeC ook noodzakelijk reisgeld. 
Onderwijs 
Leerplich1ge kinderen moeten naar school. Dit is in principe ook niet moeilijk te regelen.  Ze lopen 
dan geen risico op aanhouding. 
Ze mogen hun opleiding afmaken waar ze voor hun 18e al op zaten (middelbare school) maar meestal 
niet zomaar een nieuwe opleiding starten. Wel kan vaak een opleiding afgemaakt worden als mensen 
eraan begonnen zijn terwijl ze nog in het AZC woonden en in procedure waren. Dan kan contact 
opgenomen worden met het UAF voor financiering. 
Adres 
Mensen moeten zich niet inschrijven op het adres waar ze ziTen als ze geen verblijfsvergunning 
hebben want dat kan grote problemen opleveren met de toeslagen van de belas1ngdienst of met 
uitkeringen. 
Ook als iemand bij gezin en partner woont, wil wonen. Neem dan eerst contact op met een juridische 
adviseur, advocaat, STIL of LOS. 
Geboorte/trouwen 
Bij geboorte van een kind moet aangiCe worden gedaan. Beter door een derde die aanwezig was. 
Erkenning is mogelijk, ook zonder papieren. 
Trouwen is mogelijk, met bepaalde vereiste documenten. 

Vraag: Welke juridische hulp kan een ongedocumenteerde krijgen? 

Juridische hulp 
Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming (Vluchtelingenwerk) 
Het Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming (RSR) geeft advies bij complexe vragen op 
het gebied van vreemdelingenrecht. Het uitgangspunt is dat we overal een basisaanbod 



voor rechtsbescherming willen bieden, ook in die gemeenten waar Vluchtelingenwerk geen 
maatschappelijke begeleiding uitvoert. 

Zie eveneens bij de landelijke organisa1es STIL en LOS of ASKV. 

Vraag: Kan een ongedocumenteerde ook medische hulp krijgen? 

Medische zorg 
Directe medische hulp 
Normaal kan iedereen gewoon naar de huisarts in de eigen wijk en naar de verloskundige 
e.d. Zorgverleners kunnen de meeste handelingen vergoed krijgen via het CAK. Let er wel 
op dat een eigen bijdrage per medicijn wordt gevraagd. 
Via het CAK gecontracteerd 
Apotheek in Dronten: De Bolder (De Schans, EUR 5 eigen bijdrage per medicijn) 
Ziekenhuis: Almere  
Medisch spreekuur ongedocumenteerden, Rode Kruis Almere 
 Maandag 14-16u, Odeonstraat 80, Almere (vlakbij sta1on) 
EHBO: kan naar elk ziekenhuis 
Huisartsen, verloskundigen: in eigen postcodegebied/wijk 

Dokters van de wereld 
Via de website Doktersvandewereld is informa1e te vinden voor zorgverleners over de 
regelingen en vergoeding van medische hulp voor ongedocumenteerden. 
h"ps://doktersvandewereld.org/zorginfo/ 

Vraag: Kan een zorgverlener een vergoeding krijgen voor medische zorg? 

Welke vergoedingen zijn mogelijk voor medische zorg?  
De normale gangbare medische hulp wordt gewoon vergoed. 
De zorgverlener kan (in sommige gevallen) een bijdrage aanvragen via het CAK 
om de kosten terug te krijgen. 
hTps://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen 
Zorg die niet wordt vergoed: eigen bijdrage medica1e, tandarts (kiespijnbehandeling), 
brillen, voorbehoedmiddelen, reiskosten, etc 

Vraag: Welke instan&es kunnen ongedocumenteerden helpen bij psychische 
klachten? 

Voor Psychologische hulp  

GGZ- centraal 
hTps://www.ggzcentraal.nl/over-ons/flevoland/ 
email :secretariaatdronten@ggzcentraal.nl 
telefoon::0320-284900 
Heb je psychische klachten en zoek je hulp? Dan is de huisarts de eerst aangewezen persoon om met 
jou te kijken wat er aan de hand is en welke hulp het beste bij jou past. Woon je in Flevoland? Dan is 



de kans groot dat jouw huisarts je verwijst naar een van onze loca1es in Almere, Lelystad, Dronten of 
Emmeloord. 
Onze werkwijze 
Wij behandelen volwassenen  en ouderen met psychiatrische problemen zo dicht mogelijk bij 
huis. Daarom werken wij in Flevoland met gebiedsteams, die in postcodegebieden werkzaam zijn. Zij 
hebben ook goede contacten met sociale wijkteams én huisartsen. 

i-Psy (interculturele psychiatrie) Almere/Amsterdam/Amersfoort 
Website: https://www.i-psy.nl

telefoon: 088 358 96 00 
Email: info@i-psy.nl 
Met cultuursensi1eve zorg vanuit een systemisch perspec1ef, met oog voor de sociale 
context en culturele achtergrond van de pa1ënt in heden en verleden en zo mogelijk in de 
taal en met de behandelaar van zijn voorkeur wil i-psy als specialist in interculturele 
psychiatrie bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen en van de samenleving. i-psy is 
toegankelijk, specialis1sch, vernieuwend en herkenbaar. 

Pharos (Utrecht) 
Website: hTps://www.pharos.nl 
Email: info@pharos.nl 
Telefoon: 030 234 9800 
Het landelijk exper1secentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote 
gezondheidsverschillen. Dat doet Pharos door na1onale en interna1onale kennis te 
verzamelen, te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, prak1jkkennis 
van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. En ervaringskennis van mensen 
om wie het uiteindelijk gaat. 

Pharos ontwikkelt samen met ambassadeurs, sleutelpersonen en lokale samenwerkingspartners in de 
gemeente methodieken, publica1es, factsheets en handreikingen. Dat doet Pharos op basis van 
wetenschappelijk onderzoek en kennis uit de prak1jk. Pharos ontwikkelt eenvoudig 
voorlich1ngsmateriaal in verschillende talen over gezondheidsvraagstukken in Nederland. En Pharos 
heeC een succesvolle aanpak in de ac1vering van AZC-bewoners met de methode ‘Aan de Slag’. Ook 
maken en beheert Pharos Facebookpagina’s over gezondheid van en voor nieuwkomers. 

S&ch&ng iMMO  
Website: hTps://www.s1ch1ngimmo.nl 
Email: nfo@s1ch1ngimmo.nl 
Telefoon: 020-8407670 
– medisch-psychisch onderzoek als getwijfeld wordt over trauma/ verwondingen 
IMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het 
uitvoeren van onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en de 
overdracht van exper1se daarover. Dit alles in het bijzonder in de context van een asielprocedure. 
Hiermee wordt ondersteuning gegeven aan de uitvoering van wet en regelgeving met betrekking tot 
een zorgvuldige asielprocedure 

Na&onaal Psychotrauma Centrum (Diemen) 
Website: impact.arq.org 
telefoon:088-3305175 
email: impact@arq.org 



Het beschikbaar stellen van kennis over kwalita1ef hoogwaardige psychosociale hulp 1jdens rampen, 
crisis en andere schokkende gebeurtenissen. Via professionals wordt deze informa1e vorm gegeven 
via richtlijnen, handreikingen, checklists of apps. 

Dokters van de wereld 
Website: hTps://doktersvandewereld.org 
Telefoon: 020-7653801  
Email: zorgrecht@doktersvandewereld.org 
Via de website Doktersvandewereld is informa1e te vinden voor zorgverleners over de 
regelingen en vergoeding van medische hulp  (ook psychologische)voor 
ongedocumenteerden. 
hTps://doktersvandewereld.org/zorginfo/ 

Vraag: Hulp bieden vanuit christelijke geloofsovertuiging.  

Nederlandse organisa&es die vanuit het christelijk geloof vluchtelingen helpen    
Landelijk 
Gave- (ondersteuning kerkelijk werk met vluchtelingen)  
hTps://www.gave.nl 
In 1992 begon een groep jonge christenen die zich geroepen voelden met Gods liefde naar 
vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot S1ch1ng Gave en ondersteunen zij 
kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland. 
De strategie van  Gave is: Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om 
vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt christenen. 
Daarnaast verbindt Gave christenen die hierin betrokken zijn. Verder is Gave een 
kenniscentrum omtrent vluchtelingen en komt op voor de rechten van christen-asielzoekers. 
Ook organiseert en ondersteunt Gave projecten die relevant zijn voor vluchtelingen. 
- Juridische ondersteuning voor christen vluchtelingen 
- Meldpunt op de website wanneer je problemen ondervindt met betrekking tot 

discrimina1e, bedreiging, in1mida1e en geweld omdat je christen bent (geworden) 
- Organiseert ac1viteiten voor christen vluchtelingen 

Vragen over de echtheid van het christen zijn van een vluchteling 
groep Van Saane –  
hTp://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/onderzoek/valorisa1e/voorbeelden/index.aspx 
als getwijfeld wordt aan christen-zijn: bekeringsrapporten.frt@vu.nl  
Een bekeringsrapport kost 150 Euro.  
commissie Plaisier – als getwijfeld wordt aan christen-zijn: secretariaat H. van 
Rijssen: h.van.rijssen@pkn.nl  tel. 030 8801 430 

Kerk in Ac&e 
Website: hTps://www.kerkinac1e.nl/projecten/hulp-en-perspec1ef-voor-mensen-zonder-
papieren 
Op deze pagina van kerk in ac1e staan diverse kerkelijke ini&a&even om 
ongedocumenteerden te helpen met advies, scholing en zelfredzaamheid. 



Regionaal 

Welke ac&es kunnen kerkleden zelf opzeVen voor vluchtelingen? 
• Aandacht geven 
• Uitnodigen/opzoeken 
• Pastoraat, bidden met en voor betrokkenen 
• Hulp bij kerkgang, bijbelstudie, Alphacursus 
• Inschakelen voor 1jdelijke hulp(schoonmaak, volkstuin, werk) 
• Nederlandse les geven 
• Mo1veren van mede-kerkleden om ongedocumenteerden te helpen 
• Geld inzamelen voor de eigen bijdrage medische hulp, tandartskosten, brillen, 

voorbehoedsmiddelen, noodzakelijk reisgeld of voor bijvoorbeeld het aanvragen van een 
juridische procedure of aanvragen van officiële documenten, DNA-test, onderzoeksrapport. 

• Tijdelijke gemeentelijke noodopvang organiseren; mogelijk in de vorm van een systeem 
waarbij diverse logeeradressen worden gevraagd om onderdak te bieden. Per logeeradres 
kan een ongedocumenteerde max. x aantal weken verblijven (bijvoorbeeld 2 of 4 weken). 
De ongedocumenteerde logeert daarna bij een ander adres. Zo is de druk en 
verantwoordelijkheid voor de ongedocumenteerde verdeeld over een aantal mensen. Door 
de korte logeer1jd kunnen meerdere mensen makkelijker een keer meedoen. 


