
Start: 19.30 uur
Plaats: Triumfatorkerk Utrecht, Marco Pololaan 185

27 maart, 10 april en 24 april 2012

Vluchtelingen en Bijwoners in Utrecht
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Aanleiding: 

Regelmatig verschijnen verhalen van uitgeprocedeerde vluchtelingen in de krant en 

op tv en dichter bij op de regionale televisie en in de Utrechtse bladen kun je lezen 

over deze groep mensen die ook in onze stad woont. De straatpastor ontmoet ze 

en constateert dat het steeds slechter met de mensen zonder papieren gaat. Laatst 

kwam en school in opstand omdat een meisje met haar gezin terug zou moeten naar 

Afghanistan. Gelukkig hielp het stadsbestuur en ze mocht blijven.’

Maar welke voorzieningen zijn er dan in Utrecht, hoe zit het nu precies en zouden we 

als kerken meer aandacht aan deze specifieke groep moeten geven? 

Allemaal vragen, zoveel vragen zelfs dat we er niet in één avond antwoorden op kun-

nen geven . Daarom drie avonden, drie avonden om de kennis over de vluchtelingen 

en bijwoners in Utrecht te vergroten en om samen antwoord te vinden op die laatste 

vraag: Zouden we als kerken in Utrecht meer aandacht moeten geven aan deze speci-

fieke groep mensen? Wij hopen u te mogen begroeten op die avond, u al dan niet lid 

van een kerk, maar geïnteresseerde,  om samen na te denken over deze vragen.

We hebben drie avonden samengesteld  met een breed scala aan informatie, maar 

ook de mensen waar het om gaat komen aan het woord. Tevens is er ruimte voor u 

om aan het woord te komen, met vragen, visie en mening. Natuurlijk hebben we het 

liefst dat u alle drie avonden bijwoont, maar één avond bijwonen kan en mag ook. We 

willen graag dat u zich opgeeft, maar u mag ook zo maar binnenlopen. 

Kortom welkom aan u!

Inhoud van de avonden:

Avond 1 • 27 maart 2012* 
Waarom vluchten mensen en waar vluchten ze naar toe? De conventie van Genève, 

getallen, integratie en beleid. Met Marja Bakker, diaconaal werker in de stad Utrecht, 

Natalja Vaivodina, vluchtelinge en nu werkzaam in de Tussenvoorziening en Anne-Els 

Jansen van Vluchtelingenwerk Utrecht. 

Avondvoorzitter Marieke Sillevis Smitt en discussieleider Pieter van Winden.

Avond 2 • 10 april 2012* 
De mensen die niet mogen blijven, uitgeprocedeerd en dan? Terugkeer of illegali- 

teit? Welke restrictieve maatregen zijn er, welke rechten zijn er, wat doen kerken?  

Met John van Tilborg, directeur Stichting Inlia, een ervaringsdeskundige, Geesje 

Werkman, projectmanager bij Kerk in Actie en Marja Went, pastor in de vreemde- 

lingengevangenis in Zeist. 

Avondvoorzitter Marieke Sillevis Smitt en discussieleider Pieter van Winden.

Avond 3 • 24 april 2012*
Voorzieningen en rechten. Wie lopen er op straat, waar eten zij en waar slapen zij, wat 

is hun perspectief? Met medewerking van een beleidsmedewerker van de gemeente 

Utrecht, Wieke de Wolff, straatpastor, Marieke Witzier van STIL, een medewerker 

van Omduw en een medewerker van het Wereldhuis in Den Haag. Discussie: Wat 

kunnen/willen kerken in Utrecht voor deze doelgroep betekenen? 

Avondvoorzitter Marieke Sillevis Smitt, discussieleider Dirk van den Hoven. 

*Uw opgaven graag per mail bij Diny Ulaen; dulaen@gmail.com
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