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Uitgeprocedeerd, wat nu?
Marnix Visscher en Alies van Ark

Bijbelse lijnen
Mozes (Exodus 2:11-15; 5:1 - 6:7)




Mozes wordt geprikkeld door het onrecht dat zijn volksgenoten wordt aangedaan
Hij grijpt in en dood een Egyptenaar
Resultaat: Mozes slaat op de vlucht

Petrus (Mattheüs 16:21,22; 20:17-21)



Jezus kondigt zijn lijden aan
Petrus wijst Hem terecht:
‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’

Jonathan (1 Samuel 19,20)






pleit voor David bij Saul met positief resultaat (19:4-7)
Toch moet David vluchten (19: 8vv)
Uiteindelijk moet Jonathan David laten gaan (20:35-43)
David begint een zwervend bestaan
De praktijk

De rol van de vrijwillig(st)er
Wat ga je doen?
 Inleven in de vluchteling
 Naast de vluchteling staan
 Kies hoever je zelf kunt en wilt gaan
o Loslaten?
o Hulp bieden in de eerste nood?
Wat wil je bereiken?
 De vluchteling in Nederland houden?
 De vluchteling elders een toekomst bieden?
Terugkeer is helaas vaak de enige optie
Samen Gods weg vinden
Laat de vluchteling zelf de regie over zijn of haar leven (terug)nemen!

Waarom is terugkeer zo moeilijk?




Negatieve drive: vluchteling moet terug, terwijl hij/zij hier kwam om een nieuw leven te
beginnen
Identiteitscrisis: vluchten doet alle vastigheid in je leven wegvallen
Na aankomst in nieuw land:
o afwachten
o geen grip op hun eigen toekomst
o vluchtverhaal biedt enkel opening voor de toekomst

Wat overblijft als het vluchtverhaal niet geloofd wordt:
 zinloosheid
 schaamte vanwege de mislukking van de vlucht
Vluchteling moet de regie over zijn/haar leven weer oppakken

Hoe help je bij terugkeer?




Help de vluchteling een perspectief te ontwikkelen
Bied of regel hulp bij het opbouwen van een nieuw bestaan
Zoek en deel ervaringsverhalen van vluchtelingen die succesvol zijn teruggekeerd naar
hetzelfde land
www.gave.nl/advies/procedure-en-opvang/uitgeprocedeerd-of-dakloos

Hoe ga jij helpen?

Hoe kun jij helpen?









Checken of de vluchteling in aanmerking komt voor noodopvang:
o Lopende of nieuwe procedure
o Bezig met terugkeer
o Humanitaire redenen
Toetsing door hulporganisatie
zie www.gave.nl/advies/procedure-en-opvang/organisaties
Informeren bij de advocaat
(Samen) zoeken naar ‘gaten’ in de procedure die mogelijkheden bieden (is een keuze!)
Vraag naar het eigen netwerk van de vluchteling
Accepteren
Bidden

Zelf opvangen?






Wanneer wel/niet?
o Eigen netwerk vluchteling
o Plek in noodopvang?
Besef waar je aan begint
Maak afspraken met jezelf en anderen
Communicatie naar de vluchteling belangrijk
Geef de vluchteling ruimte om iets te doen

Nieuwe asielaanvraag ?
Alleen bij ‘nieuwe feiten en omstandigheden’
 Wijziging beleid
o Verandering van toetsingsmethode:
kan relevant zijn
o Christenen uit Pakistan aangewezen als ‘risicogroep’
 Verandering in land van herkomst
 Verandering in persoonlijke situatie
bijvoorbeeld bekering: Zie brochure “In goede aarde” en www.gave.nl/doopadvies

Hulp van Gave


Vragen?
Bereikbaarheid Gave
Telefonisch: 0341-460328 (dinsdag, donderdag, vrijdag)
Email:
juridisch@gave.nl
Zie ook:
www.gave.nl/advies/procedure-en-opvang

