CASE 2. //Sluiting van de bed, bad, brood opvang//
In de krant lees ik een artikel over de sluiting van de bed, bad,
brood (bbb) opvang in Leiden. Dezelfde opvang waar Ayoub 2 jaar
geleden moest aankloppen toen hij plotsklaps in de illegaliteit
belandde. Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen, STUV, regelt
die opvang.
Ik google naar meer informatie over de sluiting en ik vind een
aantal artikelen op de website van de lokale nieuwszender
Sleutelstad.
Onder deze artikelen lees ik tientallen comments van betrokken
Leidenaren.
Zoals:
KATHY BAMBOROUG op 30 OKTOBER 2019
Uitgeprocedeerde immigranten mensen.. Voor mij zijn echte
vluchtelingen

welkom maar als je uitgeprocedeerd bent

moet je terug klaar!!
Zou Kathy weten hoe een asielproces eruit ziet? Zou ze
weten dat er heel veel ‘echte vluchtelingen’ zijn die
uitgeprocedeerd raken?
Of deze:
W. RASPE op 30 OKTOBER 2019
Ik dacht dat we al Vluchtelingenwerk hebben die gratis
juridische hulp bieden (ook gefinancierd door subsidie)?
110.000 euro subsidie is fulltime 3 juristen. Dat vind ik
nog steeds veel geld.

Inderdaad zeg, op papier klinkt 110.000 euro als heel veel
geld. Ik ben het met deze W. Raspe eens dat we dit niet
zomaar kunnen aannemen. Zullen we het samen uitzoeken? Een
begroting opvragen? De cijfers uitpluizen zodat we erna een
feitelijke juiste comment kunnen plaatsen?
Ohja trouwens, vluchtelingenwerk helpt alleen vluchtingen
die in een procedure zitten. Eenmaal uitgeprocedeerd
trekken ook zij hun handen van je af.
in het systeem niet meer voor.

Als illegaal kom je

Er is geen enkele instantie

die je kan of wil helpen. Nouja alleen een stichting als
STUV dan.
Ik scroll verder...

WIM GLASBERGEN op 30 OKTOBER 2019
MOOI ZO EN NU RETOUR EN OPROTTEN

Wim, regel jij de postzegels? Dan plak ik die op het
voorhoofd van de bewoners van de bbb. Misschien dat Post.nl
ze wel veilig en humaan kan retourneren….
Hahah grapje hoor! Hé Wim wil je anders mee naar
Afghanistan? Of naar Somalie? Dan brengen we ze zelf wel
terug naar hun eigen land. Neem je wel je kogelvrije tshirt
mee? En een helm?

WALTER DE BRUIJN op 30 OKTOBER 2019
Tja dat krijg je als je bootladingen met gelukszoekers
binnen brengt die niet passen in een westerse samenleving

Beste Walter, je maakt me nieuwsgierig naar wat jij ziet
als een Westerse samenleving? Bedoel je daarmee ook onze
westerse beschaving? Wat is eigenlijk jouw definitie van
beschaving? Ik ben benieuwd.

WILLEM op 29 OKTOBER 2019
hop en nu weg wezen met dat tuig wat de ruif leeg vreet,en
het geld besteden aan de ouderen in de stad

Aaai..Willem maakt meer spelfouten dan Ayoub.

STEFAN VAN OOSTEN op 30 OKTOBER 2019
Uitgeprocedeerd is gewoon klaar. Als je maar aan iedereen
geld en onderdak gaat geven zitten we de kortste keren als
heel land in hetzelfde schuitje als waar ze vandaan komen.
Eerst jezelf helpen, dan een ander.

HELEMAAL MEE EENS! Eerst jezelf helpen en daarna de ander!
Ik gebruik vaak het metafoor van het zuurstofkapje in het
vliegtuig. Tijdens de veiligheidsinstructies wordt altijd
gezegd; zet eerst zelf het mondkapje op, adem rustig en
help daarna pas uw kind.
Deden we dat maar eens.
Even diep inademen. En daarna weer rustig uit.
Stefan is bang dat Nederland in hetzelfde schuitje belandt
als waar ze vandaan komen . Geestige woordspeling trouwens,
schuitje…!
Dat betekent dat Stefan dus erkent dat de landen waar ze
vandaan komen niet erg leuk zijn. Weet je wat ik me dan
afvraag? Heb je een keuze in waar je geboren wordt? Hoe kan
je dan iemand veroordelen die opzoek gaat naar een betere
toekomst?

R. DENTENER op 30 OKTOBER 2019
Mooi. Eindelijk zijn ze op het Leidse stadhuis tot de
conclusie gekomen dat ze zich gewoon moeten houden aan
datgene wat door een politieke meerderheid in de Tweede
Kamer is afgesproken. Waarom er dan wel nog een subsidie
van €110.000,— in stand wordt gehouden voor het geven van
juridische informatie aan uitgeprocedeerde vluchtelingen en
hulpverlenende instanties blijft onduidelijk. Waarom moet
iemand die uitgeprocedeerd is nog juridisch advies inwinnen
terwijl de juridische status klip en klaar is? Namelijk, u

moet gewoon het Nederlandse/EU grondgebied verlaten wegens
beëindiging van uw verblijfsduur. Die €110.000,— kan ook
worden ingezet voor mensen die hier wel rechtmatig
verblijven, voor ouderenzorg, jeugdzorg, collectieve
zorgverzekering voor minima of anderszins daar waar het
nodig is.

“Waarom er dan wel nog een subsidie van €110.000,— in stand
wordt gehouden voor het geven van juridische informatie aan
uitgeprocedeerde vluchtelingen en hulpverlenende instanties
blijft onduidelijk.” Nou dat kan ik redelijk uitleggen,
want in het geval van Ayoub heeft de juridische steun van
STUV ervoor gezorgd dat hij alsnog asiel kreeg. En voor de
helderheid, op Ayoubs hoofd staat geld. Terug naar zijn
eigen land is geen beding mogelijk. Wat ik al eerder
schreef; eenmaal illegaal is er niemand meer die naar je
omkijkt. Je lazert letterlijk over het randje naar een
spookachtig bestaan. STUV kon uitleggen waarom zijn vorige
procedure zo dramatisch eindigde, hoe zijn advocaat daarin
had gefaald, hoe hij de draad moest oppakken en hoe er nog
een kans was op asiel.
En stel iemand wil wel terugkeren, waar kan hij/zij dan
aankloppen?
Juist, bij STUV!
Vroeger dacht ik ook; “een juridische status die klip en
klaar is, staat gelijk aan een eerlijke procedure.
Door Ayoub ben ik wakker.
Vroeger dacht ik: “Leiden is prachtige stad met nog mooiere
mensen. Natuurlijk steken wij een hand uit naar die

kwetsbare medemens, die zich op geen enkele manier kan
verdedigen tegen dit comment-geweld.

Tegen dit systeem.

Ik scroll nog een keertje naar boven.
Daar las ik lieve woorden.
Die ik wil onthouden.
Ik moet alleen flink zoeken naar waar die comment ook
alweer stond?

1) https://sleutelstad.nl/2019/10/29/vluchtelingenopvangin-leiden-ernstig-onder-druk/

2) https://sleutelstad.nl/2019/10/30/leiden-stopthelemaal-met-opvangvluchtelingen/?fbclid=IwAR1iLfJ1tWTvlZionWTFDNQwgo1tF8Qqg0t
_JogBzFUExu5S1TLCx4J_5Nc

