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De Stichting Op ’t Stee vangt uitgeprocedeerde asielzoekers op die door de IND 
op straat worden gezet. Je kunt dan ook spreken van ongedocumenteerde 
vreemdelingen. Deze mensen zijn dak- en thuisloos en worden door de Stichting 

opgevangen en voorzien van Bed, Bad & Brood. Op 31 december 2016 hadden 
we de beschikking over vijf woningen, vier in Emmen en één in Nieuw-

Amsterdam. Naast de opvang in de woningen zijn 18 gasten ondergebracht bij 
particulieren. 
 

Op 1 januari 2016 werd aan 27 gasten onderdak geboden. In de loop van 2016 
zijn er 47 gasten bijgekomen die op straat zijn gezet door de IND. In 2016 

hebben 18 gasten ons verlaten. Op 31 december 2016 waren 56 gasten bij ons. 
Zie tabel “In- en Uitstroom”. 
 

 
 

Hoewel de autoriteiten niet accepteren dat opvang wordt geboden aan gezinnen 
met kinderen jonger dan 18 jaar, hebben wij uit humanitaire overwegingen wel 

een aantal gezinnen onderdak verleend. Hieronder ziet u een tabel met de 
leeftijdsopbouw van onze gasten. 
 

 

In- en uitstroom In Uit Totaal

Stand op 1 januari 2016 27

januari-16 6 2 31

februari-16 2 1 32

maart-16 0 0 32

april-16 11 0 43

mei-16 4 2 45

juni-16 6 1 50

juli-16 4 1 53

augustus-16 1 1 53

september-16 4 3 54

oktober-16 2 3 53

november-16 2 2 53

december-16 5 2 56

Stand 31 december 2016 47 18 56

Aantal

Ouder dan 0 jaar Jonger dan 10 jaar 3

Ouder dan 10 jaar Jonger dan 20 jaar 5

Ouder dan 20 jaar Jonger dan 30 jaar 16

Ouder dan 30 jaar Jonger dan 40 jaar 13

Ouder dan 40 jaar Jonger dan 50 jaar 14

Ouder dan 50 jaar Jonger dan 60 jaar 5

56Totaal

Leeftijdsopbouw
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In de volgende tabel ziet u de afkomst van onze gasten. We zijn daarbij 
uitgegaan van het geboorteland zoals dat in de documenten is aangegeven. 

 

 
 

De volgende tabel geeft een inzicht over de duur van het verblijf van onze 
gasten. Uit de tabel blijkt dat een aantal gasten (veel) langer dan twee jaar bij 

de Stichting zijn ondergebracht.  
 

 
 
De gasten die worden opgevangen hebben allen nog een procedure lopen 

aansluitend op de afwijzing van de asielaanvraag. We kennen situaties waarin de 
rechtbank bij herhaling de afwijzing van de Immigratie –en Naturalisatiedienst 

(IND) ongegrond heeft verklaard. Dat wil zeggen dat de IND een nieuw besluit 
moet nemen omdat de eerste afwijzing niet juist is geweest.  Als alle procedures 
zijn doorlopen en er geen mogelijkheden meer zijn om een verblijfsstatus te 

verkrijgen en er geen perspectief meer geboden kan worden aan onze gasten, 
dan worden zij gedurende drie maand in de gelegenheid gesteld zich voor te 

bereiden op terug naar het land van herkomst. 
 
Er zijn echter situaties dat geen status wordt verleend en alle procedures zijn 

doorlopen en terugkeer ook niet mogelijk is. Een voorbeeld zijn onze gasten uit 
Iran of Irak. Als de gasten zelf geen medewerking verlenen aan terugkeer, dan 

neemt het land van herkomst ze niet terug.  
 

Geboorteland Aantal

Afghanistan 4

Armenië 18

Burundi 1

Irak 4

Iran 6

Joegoslavië 1

Mauritanië 1

Mongolië 3

Rusland /Sov. Unie 7

Sierra Leone 1

Somalië 5

Stateloos 2

Sudan 2

Ukraine 1

Totaal 56

Langer dan Korter dan Aantal personen

750 8

650 750 1

550 650 0

450 550 7

350 450 10

250 350 11

150 250 10

50 150 5

0 50 4

56

Dagen verblijf bij Stichting Op 't Stee

Totaal personen
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Met de uitvoering van de Bed, Bad & Broodregeling voor de gemeente Emmen 
wordt ook door gemeente bijgedragen in de kosten. Hieronder ziet u een tabel 

van de inkomsten over 2016. 
 

 
 

Wekelijks worden de gasten bezocht door mentoren en worden de leefgelden van 
€ 35,- contant betaald. Dit bedrag is beschikbaar voor levensonderhoud en 

kleding. Naast de uitgaven voor levensonderhoud heeft de Stichting ook de 
lasten van huisvesting, medische zorg en juridische ondersteuning.  
Ook de kosten voor onderwijs op MBO-niveau van zes van onze gasten worden 

door de Stichting gedragen. 
 

In de volgende tabel is een overzicht van de in 2016 uitgegeven kosten. 
 

Uitgaven 2016  Totaal  

Huren  €    19.102,08  

Leefgelden (€ 35,- p.p. per week)  €    87.580,00  

Internet, kabel  €      3.348,23  

Gas, water, elektriciteit  €    12.271,89  

Diverse kosten  €    16.218,28  

Bankkosten  €         127,60  

Medische kosten  €      6.160,66  

Uitvoeringskosten  €      3.449,43  

Inrichtingskosten  €      8.760,84  

Kasgeld  €        -887,25  

Totaal uitgaven  € 156.131,76  

 
 
Het bestuur bestaat uit: 

Hans Bijleveld (voorzitter)  
Jan Heller (bestuurslid en mentor)  

Albert Meijering (secretaris/penningmeester en mentor) 
Jetty Alberts (bestuurslid en mentor) 
Anna Oldengarm (bestuurslid en mentor) 

Daarnaast zijn een aantal vrijwilligers actief als mentor, klusjesman etc. 
In januari 2017 hebben we afscheid genomen van voorzitter Hans Bijleveld. Hij 

kon het voorzitterschap niet meer combineren met privéomstandigheden. 
Wij zijn verheugd dat Bert Vastenburg uit Diphoorn de functie van Hans heeft 
overgenomen. 

 
 

 
 

Inkomsten

Giften van particulieren 4.174,48€        

Giften van kerken 10.937,44€      

Gemeente Bed Bad & Brood 150.921,27€    

Rente spaarrekening 10,00€              

Totaal 166.043,19€    


