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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.... 
 
EXTRA NIEUWSBRIEF met als inhoud: 
1 TEKEN DE PETITIE TEGEN KINDERPARDON..... 

2 Gegevens over het bestuur 
3 Juridisch adviseur gezocht 
4 nacht van de Vluchteling 26 mei.. 
Doe mee of sponsor... 
  

 

1 Petitie Kinderpardon 
  
Wij willen een Eerlijk Kinderpardon.....  
Ongeveer 600 kinderen vallen onterecht buiten het 

Kinderpardon. Daarom voeren VluchtelingenWerk Nederland, 

Defence for Children, Kerk in Actie, Stichting LOS en Stichting 

INLIA campagne voor een Eerlijk Kinderpardon. We willen dat 

kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn een 

verblijfsvergunning krijgen. De regels van het Kinderpardon 

zijn oneerlijk en niet uit te leggen. Samen met vele 

burgemeesters  strijden we voor een Kinderpardon voor alle 

gewortelde kinderen in Nederland. 

 

Doe mee. Teken de petitie.  
  

http://t.ymlp237.net/ubyyhakaujqsearauqmazaqeqq/click.php


  
 Aantal ondertekenaars: 132362. 
  

 

  

  

 
  

  
   

2 Gegevens over het bestuur en de bewoners 
   
Bestuur van de Stichting Op`t Stee is bijna 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.info@gmail.com 

 

website: www.optstee.nl 
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De Stichting op t Stee vangt in 3 huizen op dit moment 12 

mensen op.( het is een momentopname , het kunnen er zo 

maar meer zijn. De situatie op dit moment ziet er  niet goed 

uit b.v. door een geweldige toename van mensen uit Eritrea.) 
 
In de drie huizen die de Stichting huurt worden mensen 

opgevangen uit: 
Armenie 
Iran 
Sierra Leone 
Eritrea 
Afghanistan 
Somalië 
 
Meer weten? 
 
We kunnen voor U een informatie verzorgen over het werk 

van de Stichting met een presentatie.Mail ons..... 
 
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......  
  

 
  

3 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.info@gmail.com 

4 Zorg van de Zaak sponsort 
de Nacht 

  
 

Wat is de Nacht van de vluchteling 

De Nacht van de Vluchteling is een 40 kilometer lange 

sponsorloop waarbij de deelnemers in het holst van de nacht 

van Rotterdam naar Den Haag wandelen. Op donderdag 29 

mei wordt om 24:00 uur het startschot aan de Erasmusbrug 

gegeven, en op vrijdagochtend 30 mei wacht de deelnemers 

mailto:optstee.info@gmail.com


een warm welkom in het Humanity House in Den Haag. Het 

doel van deze sponsorloop is om een zo hoog mogelijk bedrag 

op te halen en aandacht te genereren voor een specifiek 

project. 
 

Geweldig! De organisatie "Zorg van de Zaak" 

sponsort de Nacht van de Vluchteling met een 
bijdrage van 10.000 euro. Ook zorgen zij dat alle 

deelnemers 's nachts worden voorzien van een 
mooi veiligheidshesje!  

 
Mede dankzij deze grote donatie hebben we met 

z'n allen al ruim een kwart miljoen euro opgehaald 
voor Syrische vluchtelingen. Met dit geld kan 

Stichting Vluchteling noodhulp bieden, daar waar 
dit het hardst nodig is.  

 
Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op 

gebied van werk, gezondheid en inzetbaarheid. 

Zorg voor werknemers is belangrijk, maar zorg 
voor mensen in nood nog meer. Daarom sponsort 

Zorg van de Zaak graag dit goede doel. Dit contact 

is gelegd dankzij het team "Foodzoekers". Wil jij 
hen steunen, sponsor dan hun team! 
  

Blijf ons volgen via de website. 
We staan graag open voor uw vragen, suggesties 

en wensen. 
  

Hartelijke groet 
  

Bestuur Stichting op t Stee. 
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