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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.... 
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1 Ontheemde mensen 
  
In het bijbelse kerstverhaal komen we ze tegen: mensen in den vreemde, ver van wat 
hun vertrouwd en lief is, zoekend naar een plekje om te (over)leven. Ontheemde mensen. 
“Voor Jozef en Maria was geen plaats in de herberg”, vertelt het evangelie van Lukas al 
eeuwenlang. 
  
Mag je een vergelijking maken met de asielzoekers, die stichting ‘Op ’t Stee’ probeert op 
te vangen? Misschien vinden sommigen dat wat al te makkelijk. Maar zelf kan ik het niet 
anders zien: mensen voor wie nergens elders een plek is om te (over)leven; ontheemde 
mensen, voor wie tijdelijk een herberg gecreëerd wordt, totdat een blijvende oplossing is 
gevonden. Het kerstverhaal kan dichtbij komen. En het kan ons raken op meer manieren 
dan we dachten. 
  
Ieder een gezegend kerstfeest gewenst! 
  
Hans Bijleveld, 
Voorzitter van Op ’t Stee. 
 
 



   
2 Medische zorg 

 
Bij Op't Stee maken we het geregeld mee dat de door ons opgevangen mensen naar een 
dokter moeten. Hoewel onze mensen niet verzekerd zijn, wordt 80% van de zorgkosten 
door de overheid vergoed. Echter, het komt óók voor dat één van onze mensen een keer 
naar de tandarts moet. 
Omdat onze mensen geen gebruik kunnen maken van de halfjaarlijkse tandartscontrole, 
betekent een bezoek aan de tandarts dat er iets aan de hand is. Voornamelijk door teveel 
stress gaan de gebitten sneller ´achteruit´dan bij ons Nederlanders. Het resultaat is dan 
vaak een forse ingreep door de tandarts met daaraan gekoppeld een forse rekening. 
Gelukkig zijn er tandartsen die het lot van onze mensen kennen en tegen kostprijs een 
behandeling geven, maar dan nog is de prijs fors. Ook nu kennen wij bij Op't Stee twee 
mensen die acuut naar een tandarts zouden moeten, helaas ontbreekt daar het geld voor 
en moet betrokkene het tand en of pijnprobleem met aspirine proberen te onderdrukken. 
Op lange termijn een onhoudbare situatie hetgeen een tijdje geleden tot een, 
begrijpelijke, boze reactie van een onzer bewoners leidde, en wel : "Waarom hebben 
jullie in dit land wel dierenambulances, maar geen tandartshulp voor ons mensen?". En 
inderdaad, in dit land lijkt voor velen het lot van een dier belangrijker te zijn dan dat van 
medemensen. 
 
3 De inkomsten 

 
De Stichting “Op ’t Stee” is een officieel erkende Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) en is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaalnummer 8160.81.724. Door deze 
erkenning zijn giften fiscaal aftrekbaar. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 04062045. 



  
De inkomsten van de Stichting bestaan uit giften van kerken, particulieren, bedrijven en 
een bijdrage van de gemeente Emmen. De gemeente Emmen heeft kenbaar gemaakt dat 
de opvang geen gemeentelijke taak is en dat er beslist geen sprake kan zijn van een 
blijvende subsidie. 
Er is daarom sinds een systeem van sponsoring opgezet. Natuurlijke personen kunnen 
“vrienden van de Stichting” worden en maken dan middels een machtiging maandelijks € 
10 of meer over. Daarnaast zijn er nog mensen die uit zichzelf een vaste bijdrage 
geven.  Ondernemingen/instellingen kunnen een asielzoeker financieel “adopteren” voor 
een bijdrage in de kosten van opvang en huisvesting. Zij dragen dan de kosten, de 
Stichting de verzorging. Middels de sponsoring hoopt de Stichting wat meer zekerheid 
over de inkomsten te krijgen en wat minder afhankelijk te worden van ondersteuning van 
de gemeente Emmen. 
  
Naast de kosten voor levensonderhoud en huisvesting zijn de kosten voor medische zorg 
de laatste jaren gigantisch toegenomen. 
  
Voor de opvang van ca. 10 asielzoekers in nood is jaarlijks een bedrag nodig van ± € 
45.000,- 
Ontheemde mensen 
  

4 Aan alle goede gevers.... 
  
Vele mensen, kerken, andere organisaties en bedrijven hebben in het afgelopen jaar geld 
en goed gedoneerd. 
Wij konden daardoor op de been blijven en de bewoners van onze drie huizen blijven 
steunen. 
Voor zover mogelijk hebben wij onze dank ook laten blijken met een geschreven of 



digitale groet. 
  
Helaas is niet altijd te achterhalen wat het adres is van een goede gever, met name bij 
financiële donaties. 
Een bankafschrift vermeldt een adres niet tenzij de gever dit onder de mededelingen 
aangeeft. 
Daarom willen wij langs deze weg alle donateurs en begunstigers hartelijk danken en wij 
hopen dat deze dank hen ook bereikt via deze weg.  
 5 Nieuwe juridische adviseur gezocht 
 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 optstee@ziggo.nl 
  
 

5 Gegevens over het bestuur en de bewoners 
  
Bestuur van de Stichting Op`t Stee is  compleet.. 
Het heeft even geduurd , maar het bestuur van de Stichting is bijna weer op sterkte. 
Voorzitter is : Hans Bijleveld 
Secretaris is Wim Verbaan 
Penningmeester is: Albert Meijering 
Leden zijn:Karin Koster en Jan Heller 



De PR wordt verzorgd door Joop van Luit     
 
 
 
 
De adres gegevens van de Stichting zijn: 
 
Mantingerbrink 152 
7812 MH Emmen 
tel.0591-614506 
E mail: optstee@ziggo.nl 
website: www.optstee.nl 
 
De Stichting Op  t Stee vangt in 3 huizen op dit moment ( het is een momentopname , het 
kunnen er zo maar meer zijn) rond de 12 mensen op. 
In de drie huizen die de Stichting huurt worden mensen opgevangen uit: 
Armenie 
Sierra Leone 
Eritrea 
Afghanistan 
Somalë 
 

6 Meer weten? 
 
We kunnen voor U een informatie verzorgen over het werk van de Stichting met een 
presentatie. 
 
Centenkwestie 
We worden gelukkig gesteund door allerlei mensen, groepen en kerken. Ook de burgelijke 



gemeente helpt mee. 
Maar nog altijd zijn de uitgaven groter dan de inkomsten. 
We noemen u daarom graag ons bankrekeningnummer 
 
NL 33 RABO 0317035134 
  
NB: We zijn een erkende ANBI instelling, dus uw gift is aftrekbaar.... 
Hartelijk dank...... 	  


