
 

  

Nieuwsbrief van de Stichting Op`t Stee. Jaargang 3 . nr.6  April  2014 
We bieden U ditmaal weer een bijzondere brief aan met gegevens , vragen en informatie. 

Lees het op uw gemak door en bekijk of en hoe u ons kunt helpen.... 

Nieuwe juridische adviseur gezocht 

 
De Stichting Op t Stee is op zoek naar iemand die 

juridisch kan adviseren bij vragen die ons bereiken 

over opname van een asielzoeker. 
Wel of niet opnemen?Bij een evt. opname in één van 

onze huizen komt er heel wat aan paperassen te 

voorschijn. Een deel is juridisch en moet op z`n 

waarde beoordeeld worden. 
Vaak een "taal"die wij niet begrijpen, maar iemand 

die juridisch geschoold is wel. 
T`is niet veel werk en het is een adviserende 

taak  (bestuursvergadering bijwonen hoeft dus niet..) 
Iets voor U? 
Stuur a.u.b een mailtje naar joopvanluit@home.nl 
 
   

Kort nieuws: 

Reden invoering eigen bijdrage medicatie 

  

 
  

 Nieuwe bestuursleden/mentoren 

mailto:joopvanluit@home.nl
http://t.ymlp233.net/ujqhhacaujeqjaraqmafaqeqq/click.php
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twijfelachtig 
Minister Schippers van VWS beweert dat de eigen 

bijdrage van € 5 per receptregel die per 1 januari 

2014 voor onverzekerbare vreemdelingen is 

ingevoerd geen belemmering vormt voor de 

toegankelijkheid van medisch noodzakelijke zorg. 

INLIA heeft om onderbouwing van dit standpunt 

gevraagd, nu blijkt dat het CVZ eventuele eigen 

bijdragen van vreemdelingen helemaal niet 

registreert. 

Verslechtering situatie Somalië, maar geen 

aanpassing asielbeleid 
De recente toename van geweld in Mogadishu is 

voor staatssecretaris Teeven, hoewel 

„betreurenswaardig‟, geen reden om het asielbeleid 

ten aanzien van Somalië verder aan te passen, zo 

blijkt uit zijn beantwoording van vragen vanuit de 

Tweede Kamer. 

 

Dakloos tussen het kastje en de muur, 

met dank aan de Raad van State  
Doorzendplicht voor bestuursorganen 

genegeerd 
Hoewel is vastgesteld dat de overheid verplicht is 

opvang te bieden aan een ouder met kind op straat, 

mag het COA volgens de Raad van State die opvang 

weigeren, omdat betrokkenen niet onder de 

Regeling Verstrekkingen Asielzoekers vallen. Het 

opvangverzoek had kennelijk rechtstreeks aan de 

staatssecretaris moeten worden gedaan. 

 

Door de zaak zo te laten 'bungelen' in plaats van de 

zaak door het COA door te laten sturen doet de 

Raad van State ernstig afbreuk aan de 

doorzendplicht op grond van het bestuursrecht. 

Albert Meijering heeft de taken van Hans van Os als 
penningmeester overgenomen . Het is en  blijft moeilijk 
bestuursleden te vinden, maar we hebben goede hoop dat we 
in de volgende Nieuwsbrief U de namen van nieuwe 
bestuursleden kunnen noemen.Ook bestuurslid worden? Mail 
ons... 

  
   
 JAARREKENING 2013 enIBAN 
 
Het jaar 2013 ligt al weer een paar maanden achter ons. 

Veel bedrijven proberen zo kort mogelijk na afloop van 

het jaar de jaarcijfers te produceren. Dat geldt ook voor 

de Stichting “Op ‟t Stee”. 

 

De boekhouding jaar 2013 van de Stichting is door twee 

registeraccountants gecontroleerd. Zij hebben de 

jaarcijfers opgemaakt. Op de site van de Stichting zijn 

die jaarcijfers gepubliceerd. 

 

Omdat de Stichting een ANBI is, is publicatie noodzaak. 

Maar ook los daarvan is het goed dat Stichtingen hun 

jaarcijfers publiceren. Op die wijze leg je als bestuur 

verantwoording af aan al degenen die het doel financieel 

steunen. 

 

Ik verwacht dat de jaarcijfers voor het eind van de 

maand april op de site staan. 

De site vindt u op internet en wel: www.optstee.nl 

 

Hans van Os 
  
Went het bij u ook nog niet dat nieuwe IBAN-nummer. 

Dit soort veranderingen vallen niet mee. Je bent 

verknocht geraakt aan je eigen bankrekeningnummer. 

Voor de duidelijkheid zet ik het IBAN nummer van 

Stichting “Op ‟t Stee” nog maar even neer. Het is: NL 33 

RABO 0317035134. 

Op onze site is het ook terug te vinden. Daar staan 

trouwens ook alle andere gegevens. Onze site is: 

http://t.ymlp233.net/ujqhwafaujeqjazaqmaoaqeqq/click.php


 

 
 

 

 
OPVANGEN VAN ASIELZOEKERS  

Doelstelling 
Vanuit Christelijke, humanitaire en openbare orde 

overwegingen een tijdelijke noodopvangvoorziening 

bieden ten behoeve van specifiek benoemde 

categorieën vreemdelingen (zie criteria), die zonder 

voorzieningen van rijkswege in een gemeente 

verblijven (wegens plaatsing COA), en geen 

mogelijkheden hebben om (zelf of via derden) 

onderdak te verkrijgen en in hun onderhoud te 

voorzien. 

Criteria: 
Om in aanmerking te kunnen komen voor 

noodopvang wordt getoetst of men valt onder een 

van deze drie doelgroepen: 

1. Legaal in Nederland verblijvende 

vreemdelingen die verstoken zijn van 

www.optstee.nl 
  
Ik vertrek 

 

Onder die naam is zo af en toe op televisie een 

programma te zien van Nederlanders die het elders gaan 

proberen. Wat mij dan opvalt is dat velen van hen 

nauwelijks zijn voorbereid, de taal slecht beheersen en 

niet of nauwelijks op tegenslagen hebben gerekend. 

Waarom deze opening? 

 

Ook ik vertrek en wel als penningmeester van Stichting 

“Op ‟t Stee”. Mijn vertrek had ik al lang geleden 

aangekondigd. Mijn vertrek bij de Stichting hangt samen 

met een andere passie van mij: het wandelen. 

Al verschillende jaren geleden heb ik gepland om in mei 

2014 wederom als pelgrim naar Santiago de 

Compostella te gaan lopen. Gelukkig hoef ik niet in 

Emmen te starten, maar in Zuid-Frankrijk. Vanaf daar is 

het nog “maar” ongeveer 1.000 kilometer lopen. 

Ik ben dan gedurende langere tijd weg en kan niet 

aanblijven als penningmeester. 

Na mijn terugkomst duurt het weer lange tijd voordat ik 

gewend ben aan die eenvoudige zaken als een eigen 

bed, een dak boven mijn hoofd, een radio, een kant etc. 

 

Zoals gezegd heb ik mijn vertrek lang tevoren gepland 

en het bestuur van de Stichting blijft dan ook niet achter 

zonder nieuwe penningmeester. Dat wordt de heer 

Albert Meijering uit Veenoord. 

Vanavond heb ik het archief en het bankpasje aan hem 

overgedragen. In hem is een waardig opvolger 

gevonden. 

 

Terugkijkend moet het mij van het hart dat het 

hectische jaren waren omdat ik naast penningmeester 

ook secretaris, huismeester en mentor was. Toch 

gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat het werk dat 

voor de Stichting verricht is verrijkend werkt. Voor de 

asielzoekers betekenen de kleine dingen die je doet heel 
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voorzieningen van Rijkswege; geen 

opvang/huisvesting, geen 

inkomsten/uitkering, geen verzekering 

(ziektekosten en WA). 
2. Vreemdelingen die actief en controleerbaar 

meewerken aan hun vertrek na definitieve 

afwijzing van hun aanvraag om toelating 

maar dit niet binnen de door de rijksoverheid 

gestelde 28-dagentermijn kunnen realiseren 

en daardoor buiten de voorzieningen (zie 

onder 1) van rijkswege komen te vallen. 
3. Vreemdelingen voor wie het voor het 

gemeentebestuur op humanitaire gronden 

onacceptabel is dat zij buiten enige vorm van 

opvang verblijven. Hierbij valt bijvoorbeeld 

te denken aan een ernstig zieke persoon of 

een hoogzwangere vrouw. Een andere 

bijzondere omstandigheid - mits nadrukkelijk 

overeengekomen door betrokken partijen - 
behoeft niet te worden uitgesloten. 

 

 
 

  

  

Stichting op`t Stee de lucht in...... 
  
Dinsdagmorgen 18 februari, de telefoon rinkelt. 

Goedemorgen EO radio redactie prgramma: Dit is de 

nacht. 

veel. 

Wat mij vooral opviel in de jaren dat ik als 

pennnigmeester mocht fungeren dat is dat zoveel 

particulieren en instellingen dit werk financieel 

ondersteunen. Mijn dank gaat dan ook vooral naar hen 

uit. 

 

Ik sla nu nieuwe wegen in, een andere levensfase gaat 

beginnen. 

 

Ik wens het bestuur veel wijsheid en succes met hun 

werk toe. 

 

Hans van Os 

We vangen heel wat mensen op....en vragen uw 

hulp... 

  
Het aantal mensen dat wordt opgevangen kan per week 

verschillen. Op dit moment worden in drie huizen een 

kleine 20 asielzoekers opgevangen. Om een idee te geven 

van de landen van herkomst volgt hier een opsomming: 

Afghanistan, Armenië, Burundi, , 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 een aantal van hen ging 

begeleiden in het spreken en schrijven van Nederlands. 

Het bestuur zelf heeft daar geen tijd voor. 
  
   

 Cijfers en aantallen asielzoekers 

 

 Op 1 augustus 2011 zijn er 18.358 mensen in de 

centrale opvang van asielzoekers. 
 Hiervan hebben 3.999 al een status en wachten op 

huisvesting in een gemeente in Nederland. De 
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Een zeer geinteresseerde redacteur vraagt een eerste 

reactie op de afwijzing door de Hoge Raad van WMO 

toekenning aan asielzoekers. Na een korte reactie 

mijnerzijds vraagt de redacteur of ik s nachts in de 

live-uitzending wil komen, de EO wil er een 

themanacht van gaan maken. Dat wordt dus geen 

nachtrust, want de uitzending is van 01.00 tot 05.00 

uur. Ik zeg toe. Even later belt dezelfde redacteur 

met de vraag of ik één van onze vluchtelingen zou 

kunnen meenemen. Mij rest maar één ding, de hele 

dagplanning omgooien en eerst op zoek naar één van 

onze bewoners die mee kan en wil. Na enig bellen 

zegt Narek een armeense vluchteling toe. 's Avonds 

laat in de auto op weg naar Hilversum, een 

alleraardigste ontvangst door de EO medewerkers in 

de NOS nieuwsstudios. De redactieruimten zijn 

vrijwel leeg, alsof er geen nieuws meer in de wereld 

is. Met plezier neem im kennis van het feit dat de 

presentatrice zelf als vrijwilligster óo'k in touw is voor 

vluchtelingen in Utrecht. 
Door een aantal belangrijke wereldgebeurtenissen 

moet het programma aangepast worden, het laatste 

uur vervalt wegens de toestand in de Oekraine. Dan 

de start van de uitzending. De afwijzing van WMO 

aanvragen door de Hoge Raad komt aan de orde, 

Narek vertelt over zijn leven als vluchteling in 

Emmen, een live artiest brengt muziek ten gehore en 

luisteraars mogen live reageren op het onderwerp, 

slechts één negatieve reactie, nota bene van een 

advocaat, de overige luisteraars zijn gelukkig 

positiever in hun mening over asielzoekers en 

vluchtelingen. 
Na een lange nacht met veel koffie, broodjes, 

discussie en live muziek verlaten Narek en ik de 

studio. Inmiddels schijnt het eerste daglicht door de 

ramen en vult zich de enorme redactieruimte met 

journalisten. Tevreden terug naar Emmen, de 

materie is weer even onder de aandacht. Na iets 

meer dan 24 uur in touw geweest te zijn even een 

paar uurtjes slapen, zo niet voor Narek, hij wordt om 

08.30 op school verwacht. 

overige 14.359 zijn asielzoekers die in afwachting 

zijn van hun asielprocedure. 
 Somaliërs zijn met 20% de grootste groep, 

gevolgd door Afghanen (16%), Irakezen (12%) en 
Iraniërs (7%). 

  

 

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 kent nu de laatste gegevens b.v. over 

funties ,begrotingen etc. 
   

Wij willen asielzoekers niet alleen onderdak maar ook 

een gezicht geven..... 

  

 
     

Geld blijft belangrijk.... Bekijk de jaarrekening.... 

We geven graag inzicht in onze financiele teostand. 

Op de site kunt uhet financieel overzicht met accountants 

rapprt 2013 lezen. De kosten blijven stijgen ...We zijn 

echt blij met de bijdragen die we particulieren, bedrijven , 

kerken en verenigingen mochten ontvangen.... 

We blijven het onderstaande giro nummer van harte bij U 

aanbevelen..... 

NL 33 RABO 0317035134 
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jan heller 
  
  
   
  

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 deze pagina 

op uitschrijven drukken). 
Anders krijgt U over een paar maand weer een 

"verse' Op`t Stee Nieuwsbrief vol met interessante 

zaken. 
  
   
  

NB: We zijn een erkende ANBI instelling, dus uw gift is 

aftrekbaar.... 

   
  

 
  
 
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.. 
   
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 aan asielzoekers in nood. 
b. www.Stichtinglos.nl 
landelijk ongedocumenteerd steunpunt met tal van 

interessante onderwerpen op dit gebied. 

 
De stichting Op 't Stee kan ook uw hulp goed gebruiken. 
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Wordt vrijwilliger en/of stort uw bijdrage op bankrekening:NL 33 RABO 0317035134 NL 33 RABO 

0317035134NL 33 RABO 0317035134 
Contact over deze Nieuwsbrief: Joopvanluit@home.nl 
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