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Casus
Saya is een 24 jaar jonge vrouw uit Eritrea die helaas geen
asielvergunning kreeg. De IND in Ter Apel, waar ze haar interview deed,
twijfelde aan haar afkomst. Ze kon tijdens dit interview niet met
documenten aantonen wie ze was en waar ze vandaan kwam. Dit is voor
velen die op de vlucht zijn een probleem. Niet altijd heeft iemand een
document dat de identiteit kan aantonen op zak. In veel gevallen hebben
mensen nooit enig identiteitsdocument gehad. In Eritrea bijvoorbeeld komt
dit vaak voor. Als afgewezen asielzoeker en ook niet uitzetbaar (zonder
document lukt dit niet, bovendien weigert Eritrea mensen die het land
illegaal verlaten hebben terug te nemen) belandde Saya op straat.
Ze kwam via via bij ons terecht. We konden haar opvangen in onze
noodopvang. Dit was mede mogelijk omdat de zogenaamde bed-badbrood regeling in januari 2015 van kracht was geworden.
Onze vrijwilliger van Eritrese afkomst ging met haar aan de slag om een
brondocument voor haar te vinden. Een maandenlange route volgde met
contacten leggen met familie en de ambassade in Den Haag. We kregen
het voor elkaar om haar identiteit aan te tonen. Daarmee kon ze opnieuw
asiel aanvragen. Dit leidde gelukkig voor haar tot een verblijfsvergunning
vlak voor Kerstmis 2015. Voor haar begint nu het wachten op een eigen
woonruimte, inburgering en zoeken naar werk. Ze kan door met haar
bestaan. We hebben door inzetten van ons netwerk bij overheidsdiensten
kunnen regelen dat ze huisvesting in Rotterdam gaat krijgen. We houden
contact maar onze directe zorg voor haar houdt na betrekken van haar
eigen woning op, ze kan nu bij allerlei hulp- en dienstverlenende instanties
terecht met haar vragen. In de praktijk zien we dat mensen met
verblijfsvergunning nog regelmatig langskomen met vragen of voor
ontmoeting.
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Inleiding

Dit schreven we in 2014:
Migratiedruk naar het vrije en nog steeds rijke Europa zal ook in de toekomst
niet afnemen. Dit blijkt ook uit het gestegen aantal asielaanvragen in 2014.
Instabiliteit in Noord-Afrika, burgeroorlog in o.a. Syrië, Afghanistan, Irak,
Centraal Afrikaanse Republiek, Yemen, Zuid-Soedan en weinig
ontwikkelingskansen in veel delen van sub-Sahara Afrika zullen bijdragen aan
deze migratiedruk. Mensen zullen situaties van oorlog en armoede blijven
ontvluchten. Zij riskeren daarmee veel, getuige de talloze slachtoffers die
vallen in de oversteek naar Europa.
Iedereen weet inmiddels dat dit zeer actueel is geworden in 2015. Met een
instroom van 55 a 60.000 nieuwe vluchtelingen dit jaar heeft Nederland
nog een relatief klein deel binnen gekregen in vergelijking met landen als
Duitsland of Zweden. Toch legt dit een zware druk op rijks- en
gemeentelijke diensten.
Voor stichting ROS betekende dit nog niet direct veel extra werk, al
proberen we samen met de gemeente wel zoveel mogelijk te anticiperen
op wat er op ons afkomt: immers, ook uit deze groep zullen weer veel
mensen afvallen, al dan niet op basis van juiste beslissingen. Het extra werk
voor ons ontstaat als mensen na screening afgewezen worden of als landen
veilig genoeg verklaard worden om naar terug te keren.
De verschillende projecten die stichting ROS in 2014 uitvoerde gingen in
2015 verder. Stichting ROS wordt door de doelgroep van
ongedocumenteerden maar ook door de overheid als een betrouwbare
partner gezien. Dit leidde in juni 2015 tot een door de Europese Unie en
het ministerie van Buitenlandse zaken gesubsidieerd terugkeerproject dat
loopt tot medio 2018. Hierover zal apart verslag gedaan worden.
We zijn doorgegaan in te steken op empowerment van de doelgroep. Hoe
kunnen we bijdragen aan het versterken van de eigen kracht van mensen
die hier noodgedwongen moeten overleven zonder vaste inkomstenbron , of
die terug zouden willen keren maar (nog) niet durven, is daarbij de
hamvraag.
Stichting ROS blijft met haar beperkte middelen voor de meest kwetsbaren
onder de circa 15.000 ongedocumenteerden in de regio Rotterdam van
groot belang, in individuele noodleniging, om op te komen voor hun
belangen, en samen met overheden en anderen te zoeken naar oplossingen
op maat. Een voorbeeld hiervan hebben we hierboven geschetst.
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In september 2015 organiseerde het ROS een brainstorm bijeenkomst met
bestuur en medewerkers om de aandachtsvelden voor de komende 3 jaar
vast te stellen. Onderwerpen die besproken werden waren o.m. : Toegang
tot de GGZ-zorg; Empowerment structureel aanbieden/alternatieve
inburgering; Leer/werktrajecten; Ouderenpardon; Slachtoffers
mensenhandel; Burgemeesterspardon; Basisrechtenboekje herzien; Opvang
en begeleiding in relatie tot de Bed-bad-broodregeling. Mede n.a.v. deze
bijeenkomst werd ook besloten om begin 2016 aan alle medewerkers een
intervisietraining aan te bieden.
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Werkwijze

In 2015 werkte het ROS in verschillende vormen aan de uitbouw van
hulpverlening aan vreemdelingen die uit de aard van hun illegaal verblijf
relatief onzichtbaar en onvindbaar willen zijn. Groepen vreemdelingen
(zonder verblijfsrecht) die een beroep op het ROS deden zijn:
asielzoekers die nog in procedure zijn
uitgeprocedeerde asielzoekers
mensen die rechtmatig verblijf hebben op grond van een nog niet
afgeronde reguliere procedure, maar geen beroep kunnen doen op
voorzieningen
overige migranten zonder verblijfsvergunning of lopende procedure
zoals slachtoffers vrouwenhandel
mensen die ondersteuning zoeken bij (nadenken over) terugkeer naar
het land van herkomst
De manier waarop het ROS opkomt voor de belangen van
ongedocumenteerden en hen ondersteuning biedt kent 3 niveaus, die
hieronder summier beschreven worden:
1e lijnswerk
Bieden van hulpverlening aan migranten zonder verblijfspapieren, door
middel van:
- acute noodopvang van de meest kwetsbaren en/of tijdelijke bijdragen
geven om in de eerste levensbehoeften te voorzien;
- advies, ondersteuning en bemiddeling bij verblijfs-, arbeids-, onderwijsen gezondheidskwesties;
- advies, ondersteuning en bemiddeling bij doormigratie of terugkeer
naar het land van herkomst; hiervoor is een speciaal project onder de
naam Vice Versa 4.0
- aanbieden van educatieve activiteiten: taal- en andere cursussen;
- het creëren van een ontmoetingsplek
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- empowerment: vermeerdering van kennis van basisrechten en inzicht
geven in eigen mogelijkheden. Training en versterken capaciteiten.
Workshops.
Via 1e lijnswerk, direct contact met groepen migranten en asielzoekers
zonder verblijfsvergunning, krijgt het ROS een up-to-date beeld van de
gevolgen van ontwikkelingen in het vreemdelingenbeleid. Deze informatie
en ervaringen bepalen mede wat op andere niveaus zinvolle en wenselijke
activiteiten van het ROS zijn.
2e lijnswerk
Bevorderen dat groepen en organisaties, die met migranten zonder
verblijfspapieren in aanraking komen, toegerust zijn om hen waar mogelijk
rechtstreeks te ondersteunen door middel van schriftelijk materiaal,
helpdeskfunctie, netwerkontwikkeling, scholing en coaching.
3e lijnswerk
Bevorderen dat de problematiek van migranten zonder verblijfspapieren
bij de beleidsmakers van de stad zodanig onder de aandacht wordt
gebracht dat het tot handelen leidt, door middel van: het organiseren van
uitwisseling en samenwerking, verrichten van onderzoek, vergroten van het
probleembewustzijn bij politieke en publieke instanties en kerken door
middel van het organiseren van werkbezoeken en symposia.

3

Projecten

3.1 Spreekuur
In 2015: 350 unieke personen in 1700 contacten
Twee keer per week heeft ROS een open inloopspreekuur. Mensen komen
met vragen over verblijfsprocedures, financiële ondersteuning, legeskosten,
noodopvang, gezondheidsklachten, onderwijs en studie, Nederlandse les,
voedselbank, basisrechten, arbeid en vrijwilligerswerk, huisvesting, detentie.
Ook zijn er mensen die terug willen keren en daar hulp bij zoeken.
Enkele praktijkcasussen:
 Surinaamse moeder met 3 kinderen zonder verblijfsvergunning In
deze situatie terecht gekomen nadat haar verblijfsvergunning werd
ingetrokken. Inwonend bij een tante. Een bestaan ver onder de
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armoedegrens. We kregen na opstarten van een verblijfsprocedure
de gemeente waar ze verblijft zover, dat ze dit gezin tijdelijk
financieel ondersteunen. De procedure voor verblijf loopt nog. Als dit
mislukt bespreken we ondersteunde vrijwillige terugkeer naar
Suriname met haar.
 Dakloze man uit Noord-Afrika, met verslavingsproblematiek. Al heel
lang zwervend in Rotterdam. In samenwerking met anderen konden
we een plek voor hem in de nachtopvang regelen, en wat geld om
eten te kopen.
 Vrouw met 2 kinderen uit Nigeria, al lang zonder verblijfsvergunning
in Nederland. We begeleidden dit gezin al enkele jaren. Na
ongeplande zwangerschap werd een baby geboren met medische
problematiek. Deze was zo ernstig dat er een verblijfsvergunning uit
voortkwam. Ondanks de problemen om haar baby is ze nu blij dat ze
verder kan met haar bestaan. Door onze bemiddeling krijgt ze een
huurwoning in Rotterdam, waar ze haar netwerk heeft.
 Statige man uit Mali op leeftijd. Veel medische problemen,
waaronder hartproblemen en hoge bloeddruk. Hij sliep in de
nachtopvang en bezocht ons vaak. Overdag zat hij meestal in de
metro, tot hij weer naar de nachtopvang kon. Hij werd op verkeerde
gronden in vreemdelingenbewaring gezet, onder protest van onze
stichting. Hij ging daar snel achteruit, werd naar AZC gestuurd en van
daar in het ziekenhuis opgenomen. Een paar dagen na ontslag uit het
ziekenhuis werd hij dood gevonden op zijn kamer in het AZC. We
hebben contact met familie gezocht en pogingen ondernomen om de
ware toedracht te achterhalen. Dit bleek erg moeilijk door
onvoldoende medewerking van autoriteiten.
 Vrouw uit Suriname zonder verblijfstitel, kinderen met verblijfstitel.
Lange geschiedenis van huiselijk geweld, waardoor psychische
problemen. We konden via begeleiding en procederen een
verblijfsvergunning regelen. Ze woont nu veilig met haar kinderen in
een reguliere huurwoning, het gaat steeds beter, maar er is nog
behandeling voor trauma nodig.
 Oudere vrouw uit Georgië, met ernstige medische problematiek,
maar uitgeprocedeerd. Wilde terug naar haar thuisland. Werd
doorverwezen naar IOM, omdat we haar zelf niet mochten
begeleiden in ons terugkeerproject. Georgië valt buiten de landen
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die we mogen doen, wat we jammer vonden in dit geval, ze kon onze
hulp goed gebruiken.

3.2 Kinderpardon
In 2015 liep de “regeling langdurig verblijvende kinderen” door, ook wel
“kinderpardon” genoemd. We hebben mee kunnen werken aan een
verblijfsvergunning voor 42 personen. Voor velen echter bood ook deze
regeling geen oplossing, ook niet na beroep via de rechter. Deze kinderen
blijven in knelsituaties zitten die zeer onwenselijk zijn.
We bleven ook in 2015 actief strijden voor de rechten van “illegale”
kinderen, en zullen daarmee doorgaan.

3.3 Helpdesk
200 unieke personen, enkele duizenden tel. & mail contacten per jaar,
zowel aan vreemdelingen als aan instellingen.
We krijgen veel vragen die per telefoon of mail afgehandeld kunnen
worden. Dit heeft te maken met de kennis en deskundigheid die we hebben
opgebouwd, kennis van de Rotterdamse sociale kaart, verblijfsprocedures,
mogelijkheden tot vinden van vrijwilligerswerk, school, gezondheidszorg,
samenwerking met andere instellingen in het land en internationaal. Er
komen ook regelmatig vragen van buiten de regio. Telefonische consulten
of per email zorgen ervoor dat de druk op het spreekuur minder groot is.
Enkele voorbeelden van e-mails:
Via advocatuur:
Mevrouw, mijnheer,
Onze cliënt de heer I. uit Libië heeft eind juni via ons advocatenkantoor een
herhaald asielverzoek ingediend. Hij is nog steeds niet aan de beurt. Hij is
dakloos en heeft hulp nodig totdat zijn asielverzoek wordt behandeld. Op dit
moment zwerft hij rond in Rotterdam. Is er tijdelijke opvang voor hem
mogelijk?
Met vriendelijke groet,
Via GGZ en hulpverlening:
Dag, Ik ben op zoek naar nachtopvang vanaf vrijdag voor (in ieder geval )
een aantal nachten voor een patiënt van ons wiens Rechterlijke Maatregel
vrijdag afloopt.
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Het is een illegaal en verblijft al jaren in Nederland, zijn naam is….. Kunnen
jullie iets voor hem betekenen?
Groet,
F.S. , Sociotherapeut
Hallo,
Ik heb namens een cliënte Stichting Los benaderd en die hebben geadviseerd
om stichting ROS te informeren over het probleem van mijn cliënte. Ik wil niet
de alle details schrijven over de casus i.v.m. privacy maar het gaat om een
jonge Nederlandse vrouw, werkloos die een relatie en een kind heeft van een
jonge illegale jongen uit Irak. Ze hebben alles geprobeerd via rechter om zijn
verblijf te legaliseren maar het is niet gelukt. Deze jonge vrouw is vooral
emotioneel zeer afhankelijk van zijn zorg.
Kan stichting ROS iets voor deze paar betekenen?
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
M. v.d S. , Psycholoog
Via scholen of universiteiten
Middels deze mail wil ik jullie als docent uitnodigen om deel te nemen aan de
beoordeling van de opbrengst van de projecten die bij jullie zijn uitgevoerd.
Dag, plaats, tijd: dinsdag 19 januari '16, 11.15 - 12.30 uur, lokaal
L02.326, Hogeschool Rotterdam, Museumpark 40 3015 CX ROTTERDAM.
Zouden jullie willen laten weten of jullie bereid en in de gelegenheid zijn om
hierbij aanwezig te zijn? Jullie beoordeling wordt meegenomen in de
eindbeoordeling van de studenten.
Urenoverzicht
Spreekuur/helpdesk
ROS-medewerkers
Vrijwilligers/Stagiaires
Totaal

Uren per week
in 2015
5
10
31

Op jaarbasis
250
500
1550

3.4 Noodopvang & de BBB-opvang
18 unieke personen, capaciteit 15 plaatsen
De noodopvang van het ROS bestaat nu 15 jaar. De achterliggende jaren
heeft het aan ruim 275 personen korte (enkele weken) of lange (jaren) tijd
noodopvang geboden. In 2015 woonden er vooral vrouwen, van
verschillende afkomst en met uiteenlopend perspectief.
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Het jaar 2015 stond in het teken van de zogenaamde Bed-Bad-Brood
regeling. Hiervoor hebben we als stichting jarenlang hard gevochten, samen
met de advocaat die dit uiteindelijk juridisch voor elkaar heeft weten te
krijgen. Het is volgens Europese regels immers een mensenrecht. Daar valt
veel over te zeggen, dat vond in november ook de Raad van State. Dat
betekent dat dit mensenrecht weer onder druk komt te staan. Daarover
straks meer. Einde van 2015 zaten er voornamelijk vrouwen in onze opvang
in het kader van de BBB.
We vingen o.a. op:
 Vrouw met PTSS uit Guinee. Werd na problemen overgeplaatst naar
nachtopvang van gemeente.
 3 jonge vrouwen uit Eritrea, waarvan er 1 een verblijfsvergunning
kreeg in een nieuwe procedure
 Somalische met verblijfsvergunning, ze wacht op eigen woonruimte
met haar 3 kinderen die elders inwonen.
 Sierra Leoonse, slachtoffer mensenhandel. Kreeg in een nieuwe
procedure alsnog verblijfsvergunning
 Man uit Soedan: hij vond een opvangplek bij een vriendin, hij verliet
zelfstandig onze opvang.
 Jongedame, 18 jaar, Burundi, zwervend zonder recht op
voorzieningen.
Urenoverzicht
Noodopvang
ROS-medewerkers
Vrijwilligers
Totaal

Uren per week
in 2015
8
12
20

Op jaarbasis
400
600
1000

3.5 Taalschool
150 unieke personen, dagelijks les aan 50 a 60 cursisten.
Het beheersen van de Nederlandse taal is van groot belang zowel voor
hen die hier blijven als voor hen die nog geen verblijfsvergunning hebben
of niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst. Het bevordert
integratie die leidt tot grotere zelfredzaamheid . Ook mensen zonder
papieren zullen gebaat zijn bij het zoveel als mogelijk is integreren in onze
samenleving. De opgedane kennis kan bij terugkeer naar het thuisland
ingezet worden of gebruikt worden in situaties hier te lande waar uitbuiting
dreigt in arbeidssfeer of anderszins.
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In 2015 kwamen er weer veel cursisten naar onze taalschool.
Hier zitten ook mensen bij die wel een verblijfsvergunning hebben, maar
die Nederlandse les volgen voordat ze in kunnen gaan burgeren. De kosten
voor inburgering worden in het nieuwe beleid vaak op de vluchteling
verhaald. Dan is het goed als alvast een stevige basis is gelegd die niets
gekost heeft. Dit drukt de schulden die mensen opbouwen. Naast het leren
van de taal fungeert de taalschool ook als ontmoetingsplek. De taalschool
draait volledig op een enthousiaste groep vrijwilligers, die dagelijks 3
groepen van verschillend niveau bedienen. Daar zijn we zeer trots op!
Urenoverzicht
Taalschool
ROS-medewerkers
Vrijwilligers
Totaal

Uren per week
in 2015
0,5
30
30,5

Op jaarbasis
25
1500
1525

3.6 Rechthuis
Het ROS is gevestigd in het Rechthuis, het vroegere katholieke kerkje van
Katendrecht dat door de eigenaar, de priesters van het Heilig Hart, gratis
beschikbaar gesteld is voor activiteiten ten behoeve van vreemdelingen.
Het ROS exploiteert het Rechthuis ook voor anderen. Een aantal kerkelijke
groepen kan tegen geringe vergoeding aan het ROS gebruik maken van
de ruimte voor liturgische activiteiten. Ook wordt het Rechthuis gebruikt
door Afrikaanse vrouwen in empowermentprogramma’s en voor
regelmatige bijeenkomsten ter informering en educatie van onze doelgroep
van mensen zonder papieren en instanties.
Het Rechthuis is een van de vele uitgiftepunten voor de voedselbank.
Een vrijwilliger van het ROS zorgt wekelijks voor de verdeling van een
veertigtal voedselkratten onder vreemdelingen en wijkbewoners. De
Voedselbank kampte met tekorten waardoor er minder cliënten in
aanmerking kwamen. Het is nog niet gelukt de voedselbank zover te krijgen
dat ze ook onze doelgroep gaan helpen aan pakketten.

3.7

Urenoverzicht
Rechthuis
ROS-medewerkers
Vrijwilligers
Totaal

Uren per week
in 2015
0,5
2
2,5
11

Op jaarbasis
25
100
125
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Perspectief
Huiskamer: 130 unieke personen, 1100 contacten
Perspectief is een verzamelnaam voor empowerment activiteiten die vanuit
de huiskamer plaatsvinden. Het is van belang dat mensen zich bewust
worden van hun eigen kracht en deze ook leren te gebruiken. Het gaat om
empowerment op individueel niveau maar ook om het opbouwen van een
netwerk zodat de doelgroep uiteindelijk elkaar kan helpen en versterken.
De inloopmiddag begint altijd met een gezamenlijke lunch en wat
algemene nuttige informatie. Daarna starten de activiteiten.
De activiteiten zijn bedoeld voor ontspanning, even alle ellende vergeten,
weer zelfvertrouwen krijgen, je talenten ontdekken en vaardigheden te
ontwikkelen.
-Er werden theaterworkshops gehouden, en workshops rond dans,
fotografie, muziek maken, visagie, tekenen en schilderen, sieraden maken,
windenergie, hairstyling, fietsreparatie.
- Er werd voorlichting gegeven over gezondheid en seksualiteit, gezonde
voeding en leefstijl, straatkrant verkopen, mogelijkheden voor
ondersteuning bij terugkeer naar herkomstland, mogelijkheden tot
vrijwilligerswerk.
-Computertraining werd aangeboden, natuurexcursies en uitjes. Gratis
kleding uitzoeken, Sinterklaas en Kerstfeest met eten en drinken, samen
koken.
-mensen werden gekoppeld aan vrijwilligerswerk
- de volgende sportactiviteiten zijn aangeboden:
a)fietsles. Met 2e hands fiets als cadeau na behalen fietsdiploma
b)zwemles: vanaf september gestart (hebben een half jaar op de wachtlijst
gestaan)
c)Fitness
d Steps
-last but not least was er voor de 2e keer het KIFF (Kaaps Internationaal
Filmfestival) met onze doelgroep als programmeurs. Dit staat ook voor
2016 weer gepland.
Theater blijft ook voor 2016 een geliefd thema, dat wordt verder
uitgewerkt. Ook zullen er weer bijeenkomsten zijn qua
gezondheidsvoorlichting, verslaving, EHBO, belang van goede nachtrust. En
themamiddagen rondom geloof en vooroordelen
Verder blijven we mensen koppelen aan activeringsactiviteiten.
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Mensen die soms ver weggezakt waren in depressie en apathie kregen
weer wat meer power, en een plek om op terug te vallen.
Urenoverzicht
Perspectief
ROS-medewerkers
Vrijwilligers
Totaal

Uren per week
in 2015
8
12
20

Op jaarbasis
400
600
1000

3.8 Vice Versa 3.0 en 4.0
Ons gesubsidieerde terugkeerproject Vice Versa 3.0 liep eind mei 2015
af. We kregen echter in de zomer van 2015 de beschikking om een nieuw
terugkeerproject te doen met een looptijd van 3 jaar, tot medio 2018. Dit
project staat los van de andere activiteiten van stichting ROS, heeft een
eigen begroting en subsidie vanuit het AMIF. (Asiel Migratie en Integratie
Fonds)
In een aparte bijlage vindt u de rapportage 2015 van Vice Versa 3.0 en
4.0.
Urenoverzicht
Perspectief
ROS-medewerkers
Vrijwilligers
Totaal

4

Uren per week
in 2015
49
10
59

Op jaarbasis
2450
500
2950

Belangenbehartiging en Beleidsbeïnvloeding

Naast directe 1e lijns hulpverlening aan vreemdelingen via spreekuren,
noodopvang, taalschool, ondersteuning bij vrijwillige terugkeer enz. stelt
het ROS zich ook ten doel ten behoeve van ongedocumenteerden aan
belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding te werken.

4.1 RIO: Rotterdams Illegalen Overleg
Stichting ROS initieerde in 2008 het RIO overleg. De coördinatie is tot op
heden bij stichting ROS gebleven. We komen 3 maandelijks bijeen, waarbij
de Pauluskerk ons gastvrij ontvangt.
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Er zijn deelnemers bij betrokken uit o.a. maatschappelijke opvang,
Humanitas, IOM, maatschappelijk werk, gezondheidszorg, advocatuur,
onderwijs, kerken, oude wijkenpastoraat en diaconieën.
Doelstelling van het RIO blijft kennisverbreding bij organisaties die met de
problematiek van mensen zonder papieren te maken hebben. Tevens
netwerkontwikkeling en een poging tot meer handelingsperspectieven in de
1e, 2e en 3e lijn. Het is een positief circuit van betrokken instanties/mensen
die elkaar en hun cliënten zoveel mogelijk proberen verder te helpen.
Thema’s in 2015 waren o.a. kinderpardon, bed-bad-brood-regeling,
terugkeer, gemeenteraadsverkiezingen, mensenhandel. Vanuit dit RIO werd
een werkgroep gestart die de toegang tot de GGZ zorg voor de
doelgroep wil onderzoeken en verbeteren.

4.2 Gerechtelijke procedures voor bed-bad-brood
De uitspraak over de bed-bad-brood van het ECSR, waar we jarenlang zo
hard aan hebben meegewerkt, die zo positief was en die leidde tot
nachtopvang staat sinds november 2015 weer onder druk. De Raad van
State heeft besloten dat het aanbod van het vertrekcentrum in Ter Apel
afdoende is. Dit is in de praktijk niet het geval, ook daar worden weer
mensen op straat gezet, als ze er al in terecht kunnen komen. Steden zullen
met dakloze illegalen blijven zitten als ze niet zelf besluiten tot een vorm
van nachtopvang. Hierover is nog geen besluit gevallen in Rotterdam bij het
schrijven van dit verslag. Wel is er een meerderheid in de gemeenteraad
om gewoon door te gaan met opvangen, dus het ziet er niet slecht uit. We
blijven hierin actief lobbyen.

4.3 Breed Rotterdams Illegalen Overleg
In 2012 heeft de gemeente Rotterdam ons verzocht deel te nemen aan het
Lokaal Terugkeer Overleg, dat later werd omgedoopt in BRIO (Breed
Rotterdams Illegalen Overleg). In 2015 zijn we hiermee doorgegaan. We
hebben maandelijks een bijeenkomst waarbij een lijst van cliënten wordt
besproken. Terugkeer is hier de belangrijkste insteek. Wij gaan altijd uit
van volledig vrijwillige terugkeer en willen dit in dit overleg extra
benadrukken. Voor stichting ROS is het vaak juist ook pleiten voor
verblijfsvergunningen. Door dit netwerk van IND, Vreemdelingenpolitie,
GGD, bestuursdienst Rotterdam, Dienst Terugkeer en Vertrek, Sociale dienst
, Maatschappelijk werk Detentiecentrum Rotterdam, IOM en Pauluskerk
kunnen we elkaar, waar nodig, gemakkelijker vinden. Het is goed onze
visie ook in dit platform te geven en onze invloed hier uit te oefenen.
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Rotterdam werd landelijk gezien als voorbeeld waardoor nu ook in andere
grote steden pilots gestart zijn.

4.4 Netwerken
 Stichting ROS neemt deel aan het netwerk mensenhandel dat
tweemaandelijks bij elkaar komt , gecoördineerd door stichting
Humanitas. We krijgen nogal eens slachtoffers mensenhandel op ons
spreekuur, meest vrouwen die hun verblijfsvergunning kwijtraken
nadat er onvoldoende opsporingsmogelijkheden zijn van de daders.
 Er zijn veel samenwerkingsverbanden met ngo’s en (semi-)
overheidsorganen in stad en land, met kerken en organisaties van
maatschappelijke opvang en begeleiding, wijkteams, en met
onderwijsinstellingen als HBO en Universiteit. Het voert te ver om
deze relaties hier allemaal te noemen.

4.5 GGZ
In het RIO van september kwam Equator Foundation om uitleg te geven
over de toegang tot de GGZ voor ongedocumenteerden in Amsterdam.
Men is daar gekomen tot een polikliniek waar meer dan 130 mensen
binnen 1 jaar hulp en behandeling zochten en vonden. Rotterdam kent een
vergelijkbare problematiek met de doelgroep. Het RIO besloot in
september om verder uit te zoeken of een soortgelijk initiatief in Rotterdam
nodig is en kans van slagen heeft. Hiertoe is in januari 2016 een
werkgroep opgestart o.l.v. Stichting ROS.

4.6 Voorlichting
We kregen ook in 2015 bezoek van vele groepen en instanties om hen te
informeren over onze activiteiten of om hen te helpen bij onderzoek of
studie. We zijn wel wat terughoudender hierin geworden omdat er
onvoldoende tijd voor was.
Urenoverzicht
Belangenbehartiging
ROS-medewerkers
Vrijwilligers
Totaal

Uren per week
in 2015
8
2
10
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Op jaarbasis
400
100
500
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5

Vrijwilligers/stagiaires

In 2015 waren 40 vrijwilligers actief voor Stichting ROS. De helft daarvan
als permanente vrijwilliger in projecten, de andere helft deed hand- en
spandiensten.
De grote complexiteit van het werk met ongedocumenteerden en de
emotionele druk die erop rust (we zijn immers beperkt in onze
mogelijkheden en moeten vaak slecht nieuws brengen aan onze cliënten)
maakt dat we voorzichtig zijn met het aannemen van stagiaires. Wel
krijgen veel jonge mensen bij ons de gelegenheid te snuffelen aan dit
vraagstuk. Dan valt op hoe het mensen raakt, en hoe onbekend veel
mensen zijn met de problematiek.
We hebben vaste vrijwilligers bij de taalschool, het spreekuur, de
voedselbank, de noodopvang, het terugkeerproject Vice Versa, perspectief
en onderhoud en beheer van het pand.
Groepen studenten van de Hogeschool Rotterdam deden in opdracht van
stichting ROS onderzoek naar obstakels bij terugkeer en naar
vrijwilligerswerk/leer-werkplaatsen voor ongedocumenteerden.

6

Financiën

Stichting ROS kon haar werk in 2015 voortzetten door de ondersteuning
van veel fondsen (zie website) logo’s
 Terugkeerproject Vice Versa 3.0 werd gefinancierd door het
Europees Terugkeer Fonds i.s.m. de Stuurgroep Vrijwillige Terugkeer
 Het nieuwe terugkeerproject Vice Versa 4.0 kreeg een drie-jarige
subsidie via AMIF (EU-fonds)
 Voor individuele noden kon een beroep gedaan worden op enkele
Rotterdamse fondsen (FBNR)
 DBL stelde een speciale noodpot ter beschikking voor kleinere
bedragen. We hebben hier veel individuele nood mee kunnen
lenigen.
 Net als voorgaande jaren kon het pand aan de Rechthuislaan “om
niet” gebruikt worden via de Congregatie van de Priesters van het
Heilig Hart van Jezus.
 De Pastor Raken stichting verhuurde ons kantoorruimte aan het Hang
voor de helft van de vastgestelde normale huurprijs.
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Het financieel jaarverslag 2015 wordt naar fondsen en donateurs verstuurd
en is voor belanghebbenden opvraagbaar bij Stichting ROS.

7

Slotwoord

2015 is voor het ROS weer een goed jaar geweest. We konden onze
projecten naar behoren uitvoeren, daarbij steeds keuzes makend. We
merken dat er landelijk meer aandacht is voor de problematiek. Er staat
meer druk op door de hogere instroom in 2015. Vraag zal zijn of de
samenleving begrip blijft houden voor uitgeprocedeerden, waar de
instroom van mensen die moeten integreren na verkrijgen van een
verblijfsvergunning al zo hoog is. Wij blijven uitleggen over welke mensen
we het hebben, die niet door ons strenge asiel en migratiesysteem heen
komen. En we blijven samen met anderen zoeken naar passende, menselijke
oplossingen.
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Bestuur, medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers van het ROS:
Mw. Kim Op het Veld
Dhr. Connie van den Broek
Dhr. Theo Miltenburg
Mw. Tineke van der Burg
Vrijwilligers Plexat:
Dhr. Salah Dahly
Mw. Lamya Abdelrahman
Mw. Nicoline Voskamp
Mw. Marije Companjen
Vrijwilligers spreekuur:
Mw. Ignace Franssen
Mw. Bea Kruse
Vrijwilligers Taalschool:
Dhr. Leo van Lanen
Mw. Adinda van Hemert-Stam
Mw. Riekje ten Have
Dhr. Jeroen de Loor
Mw. Hillegonda Gangasingh
Mw. Carmen Panka
Dhr. Ben Vocking
Dhr. Ramesh Mac Dougall (tot juli 2015)
Dhr. Wim van Paasen (vanaf september 2015)
Mw. Annelies Nagel (vanaf oktober 2015)
Vrijwilligers Perspectief:
Mw. Nicoline Voskamp
Mw. Marije Companjen
Dhr. Jan Willem van der Nat (tot augustus 2015)
Dhr. Sjors Claessens
Vrijwilligers Vice Versa
Dhr. W. Meyboom
Mw. H.Battulaga (tot 01.08.15)
Mw. Yasmine Soraya (vanaf 01.06.2015)
Mw. Zaya Baasan
Dhr. Mehari Tesfamariam (vanaf 01.06.2015)
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Vrijwilligers Voedselbank:
Mw. Lamya Abdelrahman
Verder deden veel mensen in losser verband vrijwilligerswerk bij stichting
ROS zoals schilder en opknapwerkzaamheden, uitjes e.d.
Ook cliënten deden vrijwilligerswerk voor onze stichting.
Vrijwilliger beleidsbeinvloeding:
Dhr. Leo van Duijvendijk
Bestuursleden van het ROS:
Mw. Hanny de Kruijf – voorzitter
Dhr. Has van den Hoven – penningmeester
Mw. Bea Kruse - secretaris
Dhr. Niels Kastelein
Dhr. Leo van Lanen
Dhr. Leo van Duijvendijk

9

Contactgegevens

M: 06-25.38.34.72 - Connie van den Broek
M: 06-22.02.67.82 - Theo Miltenburg
M: 06- 28.47.85.54 – Kim Op het Veld
E: stichtingros@hotmail.com
T: @stichtingros
F: www.facebook.com/stichtingros
W: www.stichtingros.nl
Postadres:
Hang 14 3011 GG Rotterdam
Spreekuuradres: Rechthuislaan 52 3072 LE Rotterdam
KVK nummer:
24.36.98.06
Bankrekening:
NL79RABO 0106567586
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