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Tussen wal en schip
 
Er is veel goed geregeld in Nederland. Allerlei regelingen, 
procedures, potjes en beleid. Toch zijn er situaties waarin mensen 
net tussen wal en schip vallen. Buiten hun schuld komen ze 
financieel in de problemen. Statushouders lopen dat risico zeker. 

Financieel kwetsbaar
Vluchtelingen starten in Nederland vaak zonder financiële buffer 
en hebben nog geen uitgebreid netwerk. Dat maakt hen kwetsbaar 
voor tegenslag. Met ons Noodfonds helpen we onze cliënten met 
specifieke financiële problemen, die niet op een andere manier 
opgelost kunnen worden. Die problemen kunnen juridisch of 
humanitair van aard zijn. 

Gezinnen samenbrengen
Veel aanvragen gaan over gezinshereniging. Vaak vlucht één 
gezinslid alleen, omdat hij/zij zijn gezin moet achterlaten. De 
vlucht is zo onveilig en duur, dat dit de minst slechte oplossing is. 
Als ze hier zijn, willen ze niets liever dan zo snel mogelijk weer 
samen te zijn met hun partner/gezin. Zouden we dat niet allemaal 
willen? 

Toestemming krijgen van het IND is de eerste stap. Daarna volgt 
het praktische deel, hoe komen ze hier, als je zelf nauwelijks geld 
hebt en je familie ook niet? Het Noodfonds kan dan een oplossing 
bieden. Een deel van de vliegtickets moeten mensen zelf betalen, 
maar boven dat drempelbedrag helpt het Noodfonds om het gezin 
weer samen te krijgen. In bijzondere gevallen, zoals bij jongeren met een laag inkomen, kan de drempel bovendien verlaagd worden. 

Donateurs vullen het Noodfonds
De middelen van het Noodfonds zijn geheel afkomstig van donateurs (bijvoorbeeld, kerken, gemeenten, particulieren, sponsoren) en van 
andere fondsen. Dit geld wordt jaarlijks verantwoord en gaat direct naar de financiële nood van vluchtelingen. Namens alle ondersteunde 
vluchtelingen, dank ik ieder voor zijn/haar bijdrage! 

Het Noodfonds is snel leeg en daarom wordt elke aanvraag zorgvuldig bekeken door een onafhankelijke commissie. Help ook mee, dan 
kunnen we samen altijd in dit vangnet voorzien voor vluchtelingen. 

Jan van der Werff 
Directeur Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland
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Zij zat in Nederland, haar ouders in een vluchtelingenkamp
 
Zij vluchtte als tiener uit Eritrea. Ze wilde het land uit zijn voordat ze 18 werd. Want op dat moment zou haar militaire dienstplicht 
beginnen. Die dienstplicht duurt minimaal 18 maanden, maar kan eindeloos verlengd worden. Ze zou overal geplaatst kunnen 
worden, bijvoorbeeld in de mijnbouw of landbouw en daar vrijwel niet voor betaald worden. Dwangarbeid noemen wij dat. 

Daarom maakte zij de wanhopige keuze om met behulp van mensensmokkelaars dwars door de woestijn een lange en gevaarlijke 
reis naar Europa te maken. In Nederland deed zij een asielaanvraag. 

Nu haar asielaanvraag is goedgekeurd, mag zij met haar familie herenigd worden in Nederland. Haar ouders en drie minderjarige 
broers staken met moeite de gevaarlijke grens met Ethiopië over. Daar verbleven ze in een vluchtelingenkamp. Nadat de IND haar 
gezinsherenigingsprocedure goedkeurde, doemde het volgende probleem op. Hoe kon zij de tickets betalen? Haar ouders in het 
vluchtelingenkamp hadden geen rooie cent, zijzelf had ook nog nauwelijks  inkomen. Het Noodfonds kon daarom een 
ticketbijdrage toekennen met verlaagde drempel. Twee maanden later kwamen haar ouders en broertjes in Nederland aan. Nu is 
het gezin weer samen. 

Noodfonds voorzitter legt uit
 
Sandra  van Tweel is voorzitter van de noodfondscommissie. Samen met 7 collega’s (zowel vrijwilligers als betaalde werknemers) bekijkt 
en beoordeelt zij alle aanvragen die binnenkomen. Sandra werkt ook als juridisch teamleider in Tiel en Neder-Betuwe. 

Hoe kan een vluchteling een aanvraag doen?
‘Cliënten doen zelf geen aanvraag, dat loopt altijd via een lokale VWON-medewerker. Zo weten wij ook dat de eerste check lokaal al 
gedaan is. Zij kennen de vluchteling in hun gemeente en kunnen inschatten of dit een noodgeval is. Aanvragen voor vliegtickets voor 
gezinshereniging, waar de drempel niet verlaagd hoeft te worden, handel ik zelf af. Alle andere aanvragen stuur ik naar in ieder geval twee 
andere commissieleden, dan gaan we samen in overleg. En als een afwijzing volgt, kan iemand bezwaar indienen.’

Wat voor soort aanvragen krijg je zoal?
‘In ons noodfondsreglement hebben we een aantal categorieën bepaald.  Aanvragen moeten binnen één van die categorieën passen (zie 
kader). In de praktijk zien we veel aanvragen voor gezinshereniging binnenkomen, meer dan de helft gaat daarover. In 2018 kwamen ook 
de kosten voor de ondersteuning van de asielprocedure en de legeskosten vaak voorbij.’
 
Wordt elke aanvraag binnen de categorieën toegewezen?
‘Nee, een andere belangrijke voorwaarde is dat er geen andere mogelijkheid is tot financiering. Dat geldt bijvoorbeeld als er voldoende 
eigen middelen zijn. Ook als er beroep gedaan kan worden op een voorliggende voorziening, bijvoorbeeld bij de gemeente of bij het COA, 
moet dat eerst geprobeerd worden.’

Wat zijn aanvragen die je bijblijven?
‘In 2018 hadden we zes aanvragen voor kosten van uitvaarten, dat vind ik wel ontzettend schrijnend. Zo was er een oudere mevrouw 
overleden, zij woonde hier met haar dochter. Haar zonen hebben de begrafenis betaald en ze vroegen ons om een bescheiden bijdrage 
voor de gedenksteen. Het is een heel verdrietige situatie voor de familie. Ook onze vrijwilligers zijn vaak erg betrokken en geraakt. Het is 
fijn dat de familie zich in zo’n situatie geen extra financiële zorgen hoeft te maken.’

‘Daarnaast is het altijd mooi dat je er aan bij kunt dragen dat gezinnen weer samen zijn. Soms krijgen we achteraf een mailtje, dat ze zo blij 
zijn dat ze weer samen zijn.’

Hoe zie je de toekomst voor je?
‘In 2015 en 2016 vulde het Noodfonds zich snel met donaties. Nu is dat alweer een stuk minder en we teren dan ook flink in op onze 
reserves. In 2018 gaven we meer uit dan er binnenkwam. Dat houden we uiteraard maar even vol, daarom zullen we ook steeds strenger 
moeten beoordelen. Daar maken we ons als commissie wel zorgen over.’ 

 
Het Noodfondsreglement kent  
de volgende categorieën:
• ondersteuning asielprocedure
• legeskosten
• gezinshereniging
• (re)migratie naar een veilig land
• studie
• daggeld voor uitgeprocedeerden
• overlijden
• noodsituaties 
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Eten en drinken voor jonge Afghaanse man
 
Hij was 18 jaar, kwam uit Afghanistan en was uitgeprocedeerd. Daarom kon hij niet terecht op een AZC. Zodra hij meerderjarig 
werd, stond hij op straat. Hij logeerde dan weer bij die vriend, dan bij die kennis. Zo zwierf hij heen en weer, zonder perspectief. 
Terug naar Afghanistan? Dat durft hij niet, hij voelt zich daar niet veilig.  

VluchtelingenWerk vindt dat heel Afghanistan zo onveilig is dat je mensen daar niet naar terug kan sturen. Daarom voerden we 
campagne. We wilden de overheid overtuigen haar mening te herzien in een nieuw ambtsbericht en te erkennen dat Afghanistan 
geen veilig land is. Ondertussen startte VluchtelingenWerk de speciale regeling ‘daggeld voor Afghanen’. Daardoor konden we 
deze jongeman 7 maanden lang 300 euro per maand geven uit het Noodfonds. Helaas leidde het nieuwe ambtsbericht van de 
overheid niet tot nieuw beleid. Per 1 november hebben we de speciale regeling moeten beëindigen.  

Gelukkig heeft hij daarna weer opvang in een AZC gekregen. Hij startte een opvolgende asielaanvraag vanwege zijn seksuele 
geaardheid, waar hij eerder niet over durfde te praten. Deze asielaanvraag is momenteel in behandeling.

 

Goed besteed geld
 
Terwijl hij in Nederland zat, kreeg zijn zoon in Turkije een ernstig ongeluk
Een Syrische vader was alleen naar Europa gereisd en had zijn gezin in Turkije achtergelaten. De reis is gevaarlijk en duur, dus dat 
was voor hen de enige oplossing. Nadat hij een verblijfsvergunning had gekregen, startte hij zo snel mogelijk met zijn procedure 
tot gezinshereniging. Hij miste zijn vrouw, vier zoons en twee dochters ontzettend. Ook maakte hij zich zorgen over zijn zoon van 
14, die had in Turkije een ongeluk gehad waarbij hij ernstig gewond geraakt was. De IND heeft de aanvraag vanwege de medische 
problemen van zijn zoon met spoed behandeld.

Door het ongeluk van zijn zoon had het gezin veel extra kosten gehad. Daarom hebben we vanuit het Noodfonds de ticketbijdrage 
met verlaagde drempel toegekend. Het gezin is in Nederland aangekomen. Gelukkig zijn ze samen én kan zijn zoon in Nederland 
benodigde behandelingen krijgen die in Turkije niet mogelijk waren. 

Nieuwe hoop dankzij de verruiming van het Kinderpardon
Een Georgisch gezin met drie kinderen wilde graag een aanvraag doen voor een verblijfsvergunning. Ze waren uitgeprocedeerd op 
asielgronden maar durfden niet terug te keren. Hun drie kinderen zijn hier, na jarenlang verblijf, helemaal geworteld. 

Nu de kinderpardonregeling eenmalig verruimd is, is er een grote kans dat het gezin deze keer wel in aanmerking komt voor een 
verblijfsvergunning. Om dit aan te vragen, moeten leges betaald worden, van in totaal 820 euro. Het gezin heeft een eigen 
bijdrage betaald en de rest is betaald door het Noodfonds. De IND heeft nog niet op de aanvraag beslist. 

Feiten en cijfers Noodfonds
Noodfonds 2018 2017

Inkomsten

Ontvangsten overige fondsen 961

Bijdrage VluchtelingenWerk Nederland gezinshereniging 70.587 80.742

Ontvangsten van kerken 11.887 15.246

Ontvangsten van particulieren 23.537 26.435

Totaal inkomsten 106.011 123.384

Uitgaven

Ondersteuning asielprocedure -15.734 -19.983

Leges -9.638 -10.262

Kosten gezinshereniging -172.993 -205.692

Kosten studie -803 -2.050

Uitgeprocedeerden daggeld -41.891 0

Overlijden -10.413 -7.948

Kosten noodsituaties -4.031 -16.190

Kosten (re)migratie -250 0

Totaal uitgaven 255.753 262.124

Omvang noodfonds en exploitatieoverzicht

Saldo per 1 januari 2018 195.320

Ontvangsten 106.011

Bestedingen/verstrekkingen 255.753

Mutatie -149742

Saldo per 31 december 2018 45.578

 
 
Aantallen aanvragen
In 2018 zijn er 288 aanvragen gedaan bij het Noodfonds. Daarvan zijn er 13 afgewezen en 23 aanvragen zijn weer ingetrokken. 252 
aanvragen zijn gehonoreerd. 



VluchtelingenWerk Oost Nederland
Oude Oeverstraat 120, (8ste verdieping) 
6811 JZ Arnhem
tel 026-370 27 77 
www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland

Voor veel mensen betekent een lening of gift een enorme verandering in hun leven. Een vader kan door 

een gift zijn kinderen terugzien, een gezin kan door een lening het voorschot op de huur betalen of een 

asielzoeker kan een verblijfsvergunningprocedure vervolgen door een bijdrage in de legeskosten.  

Kansen die zij hard nodig hebben in deze fase van hun leven.

 

Steun vluchtelingen! 

 

Wil je doneren aan het Noodfonds van Oost Nederland, maak dan het bedrag over naar bankrekening  

NL63 TRIO 0338 4837 99 van VluchtelingenWerk Oost Nederland te Arnhem, onder vermelding van het 

Noodfonds. Het Noodfondsreglement is op te vragen via info-oost@vluchtelingenwerk.nl

 


