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BELEIDSBEÏNVLOEDING
Stichting ROS is initiatiefnemer en voorzitter van het
HOOR (Het Ongedocumenteerden Overleg Rotterdam,
voorheen RIO). Hieraan nemen vele maatschappelijke
organisaties deel. In 2017 kwamen thema’s aan de orde
als partijvisies rondom parlementsverkiezingen, verbetering
van toegang tot de GGZ zorg, EU-wet en regelgeving,
juridische ontwikkelingen, de bed-bad-brood regeling,
empowerment en activering, basisrechtenbeweging
Rotterdam. Vanuit dit overleg is gewerkt aan verbetering
van toegang tot de GGZ zorg.
In het BRIO, gemeentelijk BBB-overleg van overheden en
ngo’s, pleit het ROS voor verblijfsvergunningen of vrijwillige
en goed begeleide terugkeer. Ook werd met de gemeente
Rotterdam afgestemd dat er een goede juridische check
moet komen in de BBB-opvang. Die is er nu, en wordt
uitgevoerd door stichting ROS. Tevens is het begrip
toekomstorientering algemeen geworden nadat stichting
ROS dit in gang zette met het opzetten van een training
gericht op de toekomst van de doelgroep.
Stichting ROS werkt samen met stichting LOS met
Dokters van de Wereld, IOM, Vluchtelingenwerk, Amnesty
International, Fairwork, Defence for Children, Erasmus
Universiteit, Hogeschool Rotterdam en vele anderen.
Ook neemt ze deel aan het netwerk mensenhandel.
Tevens heeft ROS contact met het AZC Rotterdam.
Verder zijn er contacten met het Albedacollege
over ontwikkelen van leerwerkplekken voor
ongedocumenteerden. Het ROS maakt deel uit van
het Europese PICUM-netwerk in Brussel.
www.picum.org
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KIFF

SPREEKUUR

OPVANG

Op maandag en donderdag is er voor vreemdelingen zonder
verblijfsvergunning een inloopspreekuur. Ze hebben allerlei
vragen: procedures, ﬁnanciële ondersteuning, legeskosten,
noodopvang, gezondheidsklachten en toegang tot zorg,
onderwijs en studie, gezinshereniging en huwelijk, arbeid
en vrijwilligerswerk, huisvesting, en detentie. Ook zijn er
mensen die terug willen keren en daar hulp bij zoeken.

In onze twee panden op Katendrecht, boven de
kerkzaal, vingen we ook in 2017 weer kwetsbare
ongedocumenteerden op. In het kader van Bed-BadBrood (in samenwerking met de gemeente) waren dat er
22 gedurende het hele jaar, waarvan 20 vrouw. Buiten die
regeling om vingen we nog een aantal dames op. In totaal
stroomden 4 vrouwen uit: 2 kregen een verblijfsvergunning,
2 een nieuwe kansrijke procedure en opvang, en één werd
door familie opgevangen.

In totaal komen wekelijks zo’n 15-20 vreemdelingen
langs. Daarnaast komen de hele week door telefonische
vragen en e-mails binnen, meer dan 1000 per jaar,
van ongedocumenteerden zelf en nog veel meer van
hulpverleners, familie en kennissen die informatie en hulp
vragen inzake illegaal verblijf en asielverzoeken. Verreweg
de meesten kunnen we helpen met onze parate kennis,
soms verwijzen we door.

Bewoonsters hebben gekookt op het KIFF festival, zij
hebben hapjes gemaakt voor het jubileum van fonds
Bijzondere noden en ze hebben een kerstdiner gekookt
voor de Rotaryclub Hillegersberg, die daarmee weer geld
hebben ingezameld voor ons eigen kerstdiner.
In de opvang wordt nu steeds intensiever begeleid en aan
empowerment gewerkt. Hierbij zijn ook de 7 studenten
van de opleiding Social Work, aan de Hogeschool van
Rotterdam, actief. Zij organiseren uitjes, lunches en gaan
als match op stap met bewoners.

Eind 2017 werden gesprekken met de gemeente gevoerd
om een duidelijke termijn te stellen aan opvang. Dit kan
ervoor zorgen dat cliënten een afgebakend traject ingaan om
onder begeleiding een eigen, nieuw, toekomstperspectief te
verkennen. Hier zal in 2018 mee van start gegaan worden.

PERSPECTIEF
Elke woensdagmiddag is er een open huiskamer waarbij
iedereen welkom is. Aansluitend op de taalles wordt er
gestart met een gratis lunch. Daarna zijn er diverse empowermentactiviteiten geweest, gericht op de zelfredzaamheid
van de bezoeker. Zo werden er theaterworkshops gegeven,
samen gekookt, uitstapjes gemaakt, mensen gekoppeld
aan vrijwilligerswerk, voorlichting gegeven over seksualiteit
en gezondheid. Ook zijn mensen gestimuleerd om te gaan
sporten en te leren ﬁetsen. Mensen zijn in contact gebracht
met andere organisaties waar ze naailessen krijgen of
andere vaardigheden kunnen leren.

VICE VERSA 4.0
In juni 2015 is het driejarige vrijwillige terugkeerproject
Vice Versa 4.0 van start gegaan. Vice Versa 4.0 wordt
gefinancierd door het Asiel en Migratie en Integratiefonds
van de EU en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
In 2017 zijn 28 mensen zonder verblijfsvergunning
teruggekeerd naar hun land van herkomst.

Op 18 maart is voor de 4e keer ket Kaaps Internationaal
Filmfestival georganiseerd in samenwerking met
Verhalenhuis Belvedère. Een eendaags festival waarbij
ongedocumenteerden samen met statushouders de ﬁlm
programmeerden. Met deze ﬁlm vertellen zij iets over hun
leven, waarbij de bezoekers kennis maken met hun leven
en achtergrond.
Zo liet Leila uit Mali de ﬁlm “Hope” zien, een aangrijpende
ﬁlm over een vluchtverhaal. Rahma en Emelyne uit Burundi
vertoonden de ﬁlm “Hotel Ruanda” over de genocide in
1994. Met 120 bezoekers was het een zeer geslaagde dag.

TAALSCHOOL
VOORLICHTING
Jaarlijks vinden een tiental werkbezoeken plaats van
studentengroepen van Erasmus Universiteit, Fontys
lerarenopleiding en theologieopleiding, Universiteit
voor Humanistiek e.a. Daarnaast geven medewerkers
van het ROS presentaties over het migratie- en
vluchtelingenfenomeen aan o.a. kerkelijke groepen en
voorlichting aan medische studenten van het EMC en
andere hulpverleners.

19 hiervan hadden asiel aangevraagd in Nederland.
Ondersteund door een terugkeercoach en met een
toekomstplan zijn ze teruggekeerd naar China, Guinee,
Guyana, Iran, Indonesië, Kameroen, Nigeria en Mongolië.
Met de re-integratiebijdrage zijn de terugkeerders
verschillende bedrijfjes gestart als een kledingwinkel, een
cateringbedrijf, een houthandel, een schildersbedrijf en een
taxi.

Elke ochtend volgen zo’n 70 vreemdelingen Nederlandse
les die wordt gegeven op 3 niveaus. Een poule van 11
taalschoolvrijwilligers verzorgt deze lessen. Op jaarbasis
maken ruim 100 verschillende cursisten gebruik van dit
gratis taalaanbod. Vanwege het grote aantal cursisten
hebben we een extra ruimte gehuurd.
Door de commercialisering van de inburgeringstrajecten
komen de laatste jaren ook steeds meer statushouders,
asielzoekers met een verblijfsvergunning, naar de
taalschool om naast hun officiële inburgeringstraject
extra (en gratis) taalondersteuning te vinden. Voor de
zomervakantie hebben tientallen cursisten, na een lastige
toets, met trots een diploma in ontvangst genomen.

In maart en juni 2017 hebben we terugkeerders en hun
families bezocht in Suriname en Mongolië.
Stichting ROS onderscheidt zich in haar terugkeerproject
door de nadruk op vrijwilligheid, persoonlijke aanpak, eigen
kracht, toekomstperspectief en monitoring na terugkeer.
Per 1 juni 2018 zal het vervolgproject van start gaan voor
een periode van drie jaar.

