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Mentoren gezocht... 
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Wanneer u zich niet geroepen voelt om 

bestuurder te worden kan het wel zijn dat u 

mentor van een asielzoeker wil worden. Want 

bij de Stichting zijn naast de bestuursleden ook 

mentoren werkzaam. 

Een mentor begeleidt een asielzoeker 

gedurende de tijd dat deze in een huis van de 

Stichting is opgenomen. Bij begeleiding moet 

men in de eerste plaats denken aan het eens 

per week bezoeken van deze asielzoeker. 

Daarbij wordt aandacht besteed aan het wel en 

wee, het oplossen van praktische problemen en 

het volgen van de loop van de procedure. De 

 

  

Bestuurders gezocht... 



drie mentoren die momenteel binnen de 

Stichting werkzaam zijn verrichten 

voortreffelijk werk en nemen het bestuur veel 

werk uit handen. 

Het bestuur zoekt nog meer mentoren voor 

begeleiding. 

Heeft u interesse, maak dan een afspraak om 

eens uitgebreid te kijken naar wat het werk 

precies inhoudt. 

   

  

 

   

  

Zeer geachte lezer, 

  

 Deze Stichting Op t Stee vangt ruim 20 

uitgeprocedeerde asielzoekers op in 4 huizen in 

Emmen.Zou dat niet gebeuren, dan komen ze op 

straat met alle negatieve gevolgen van dien...  

Na een moeizame start ( hoe krijg je geld en 

bestuurders etc.) kwam de zaak goed op de rails. 

Heel veel werk is er verzet door de bestuursleden. 

We kunnen terug kijken op verdrietige situaties , 

maar ook op positieve. Pas nog kreeg één  van 

onze bewoners waarvan de situatie uitzichtloos 

leek en hij terug zou moeten met levensgevaar 

naar zijn eigen land, bericht dat hij toch in 

Nederland mag blijven. 

Heel vaak zie je dat na zo n turbulente tijd 

bestuurders er mee stoppen. 

Dat is nu ook het geval..... 

De voorzitter en een bestuurslid zijn gestopt en de 

secretaris gaat binnenkort er 3 maand tussen uit. 

De continuïteit van het werk van de stichting is dus 



Beschuit met muisjes 

  

Een alleenstaande zwangere vrouw uit Guinee 

had geen recht op opvang bij de IND en was 

aangewezen op leven op de straat. Zij wordt 

momenteel opgevangen in een huis van de 

Stichting. 

Uit onderzoek in het ziekenhuis kwam naar 

voren dat de biparietale diameter van het 

kindje 68,4 mm bedraagt, de hoofdomtrek 

251,9 mm en de buikomtrek 224,2 mm. Dat is 

voer voor kenners. Voor ons was van belang de 

mededeling dat de baby kerngezond is. De 

baby wordt eind november/begin december 

verwacht. Misschien komt de baby wel op 5 

december. 

Het bestuur van de Stichting hoeft zich 

gelukkig niet druk te maken over de vraag hoe 

het nu moet met een bevalling in één van onze 

huizen. Zij wordt zes weken voor de bevalling 

naar Ter Apel gebracht waar ze dan wel recht 

heeft op opvang. Via Ter Apel wordt zij 

vervolgens gehuisvest in een gezinslocatie. 

Daar kan zij veilig bevallen van haar kind. Daar 

mag zij dan ook blijven, want moeder met kind 

in gevaar. 

We zijn daarom dringend op zoek naar de volgende 

bestuursleden 

 Voorzitter ( eigenlijk de manager van het 
geheel) 

 Bestuurlid algemene zaken 
 Secretaris/Penningmeester ( tijdelijk) 
 Technische man , die allerlei 

onderhoudsklussen in onze 4 huizen wil doen 

  

Via deze oproep vragen wij dringend om aanvulling 

van het bestuur. Kijk eens in een 

familie/vriendengroep, andere verenigingen waar U 

lid van bent etc. 

Er staat geen financiële vergoeding tegenover, 

maar wel de wetenschap dat u zich inzet voor een 

medemens in nood. 

Het gaat dus om een voorzitter, een 

secretaris/penningmeester en een algemeen 

bestuurslid. Uw berichten worden met vreugde 

gelezen. 

  



hebben wel recht op opvang. 

  

   

Toch uitzicht... 

  

  

De Stichting vangt een asielzoeker uit Iran op. 

Deze heeft een aantal malen tevergeefs 

gevraagd om in Nederland te mogen blijven. 

Terugkeer zou waarschijnlijk leiden tot zeer 

zware straffen. Ondanks alle overlegde 

Dank U wel en hartelijke groet, 

  

Hans van Os 

Laan van het Kwekebos 55 

7823 KB Emmen 

tel.0591-628847 

E mail: amd.naber@home.nl 

  

  

  

We vangen ruim 20 mensen 

op in 4 huizen 

  

Het aantal mensen dat wordt opgevangen kan per 

week verschillen. Op dit moment worden in vier 

huizen twintig asielzoekers opgevangen. Om een 

idee te geven van de landen van herkomst volgt hier 

een opsomming: Afghanistan, Armenië, Burundi, 

mailto:amd.naber@home.nl


gegevens werd zijn verzoek steeds afgewezen. 

Het bestuur wilde dan ook de opvang 

beëindigen. Door de inzet van een advocaat, 

die de Stichting zo nu en dan van advies dient, 

is het toch gelukt om het originele bewijs 

boven water te halen dat hij bij terugkeer moet 

vrezen voor zijn leven. 

Voorlopig mag hij in Nederland blijven en 

wordt sinds deze week opgevangen door de 

IND. 

Eind goed al goed. 

  

  

 

Guinee, Iran, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, 

Somalië en Uganda. 

Het geeft soms wel een probleem om goed met hen 

te spreken. Meestal lukt het wel. 

Het zou overigens niet verkeerd zijn wanneer wij 

een vrijwilliger zouden hebben die en aantal van hen 

ging begeleiden in het spreken en schrijven van 

Nederlands. Het bestuur zelf heeft daar geen tijd 

voor 

  

   

 



  

 

  

Deze nieuwsbrief voor 

het eerst? 

  

We krijgen nogal eens mailtjes van mensen die 

zeggen: die en die zou deze Nieuwsbrief ook 

wel willen ontvangen. We doen dat onder de 

uitdrukkelijke voorwaarde dat men zich ook 

weer direct kan laten uitschrijven (onderaan 

  

De stichting Op 't Stee kan ook uw 

hulp goed gebruiken. 

Wordt vrijwilliger en/of stort uw 

bijdrage op bankrekening: 

317035134 

Contact over deze Nieuwsbrief: 

Joopvanluit@home.nl 

Joopvanluit@home.nl 

   

Nieuwe website Op 't Stee  

Op 't Stee heeft  een prachtige nieuwe 

website in gebruik genomen. Beslist een 

bezoekje waard. Klik hier en u bent op de 

site.De site wordt in de komende tijd 

bijgewerkt.... 
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deze pagina op uitschrijven drukken). 

Anders krijgt U over een paar maand weer een 

"verse' Op`t Stee Nieuwsbrief vol met 

interessante zaken. 

  

  

 

Veel asielzoekers 

wachten....... 

  

  

  

Wij willen asielzoekers niet 

alleen onderdak maar ook 

een gezicht geven..... 

  

  

 

  

  

  



      

Geld blijft belangrijk....  

  

De gemeenteraad van Emmen heeft besloten de 

Stichting Op`t Stee opnieuw een bijdrage  te geven. 

Dit is geen structurele bijdrage, maar alleen voor dit 

jaar. We zijn er geweldig mee geholpen, maar 

minstens zo belangrijk is uw bijdragen te mogen 

ontvangen op giro 317035134. 

  

  

Meer weten? 

   

De volgende organisaties weten heel veel over de 

opvang van asielzoekers. Zie hun websites: 

a. www.inlia.nl 

INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale 

Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, is een 

organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp 
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aan asielzoekers in nood. 

b. www.Stichtinglos.nl 

landelijk ongedocumenteerd steunpunt met tal van 

interessante onderwerpen op dit gebied. 

  

Lezingen en nadere 

informatie...  

  

Wij kunnen voor Uw groep of vereniging een lezing 

met powerpoint of algemene informatie verzorgen. 

Belangstelling? 

Mail ons door hier te klikken. 
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De stichting Op 't Stee kan ook uw hulp goed gebruiken. 

Wordt vrijwilliger en/of stort uw bijdrage op bankrekening: 317035134 

Contact over deze Nieuwsbrief: Joopvanluit@home.nl 
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