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Lieve vrienden en vriendinnen, 

 

Het is ongelooflijk dat het nodig was en is, maar dankzij de inzet van kerken in Nederland 

hoefden er de afgelopen maanden geen mensen meer buiten te slapen bij het 

Aanmeldcentrum in Ter Apel. Met hulp van 1900 vrijwilligers uit meer dan 100 kerken 

realiseerden we sinds eind augustus zo’n 22.000 overnachtingen. NB: het gaat ook om 

groepen kinderen en jongeren. 

 

Deze nieuwsbrief begint dan ook met de laatste update over de crisisopvang van 

asielzoekers. De politieke impasse is nog niet doorbroken en met de wintermaanden 

voor de deur blijft de betrokkenheid van kerken & geloofsgemeenschappen dringend 

nodig om de nood te lenigen. Lees er hieronder meer over.  

 
 

Inzet kerken blijft nodig: ook kinderen kunnen nergens terecht 
Afgelopen nacht verbleven er op 16 verschillende locaties 176 gasten in de crisisopvang 

bij INLIA of bij een van de kerken uit ons netwerk in het land. Daaronder zijn 51 

minderjarigen (29%), waarvan 38 kinderen van 12 jaar en jonger.  

Zondag 22 oktober werd opnieuw een beroep gedaan op INLIA: een groep kinderen en 

jongeren verbleef al dagenlang in Ter Apel - zonder bed, zonder sanitaire voorzieningen, 

zonder wat dan ook. Aan die situatie moest een einde komen, op last van de rechter. 

Maar de kinderen konden nergens heen.  
 

Nog datzelfde weekend lukte het om hen allemaal onder te brengen. Een bed, een 

douche, een tandenborstel, schone kleren, warmte, een welkom. Veertig van deze 

kinderen zijn nog maar twaalf jaar oud of zelfs jonger. Nog eens veertig van hen zijn hier 

alleen; zonder ouder of begeleider. We zijn heel dankbaar dat we met elkaar deze 
kinderen opvang konden bieden. Voor de jongens die te gast waren in de Gereformeerde 

Kerk vrijgemaakt in Leek, heeft het veel betekend.  
 

Nogmaals: natuurlijk vinden we bij INLIA ook dat de opvang de verantwoordelijkheid van 

de staat is, niet van de kerken. Maar de kerken hebben ook de opdracht om te zien 

naar mensen in nood. We keren hen de rug niet toe. 
  

Hulp blijft nodig! Hebben jullie ruimte voor opvang? Zijn er mensen die bij willen dragen? 

Of weten jullie van een leegstaand gebouw? Mail of bel ons!  
  
 

Werkbezoek uit België bij INLIA Gasthuis Groningen 
Het was het tweede werkbezoek van een brede Belgische delegatie aan de opvang 

van INLIA in Groningen. Het vorige bezoek, vijf jaar geleden, leidde tot een pilotproject 

met de opvang van asielzoekers in Gent. Ze zijn nu weer hier om zich verder te 

verdiepen in de methodiek van INLIA. Spontaan aan het programma toegevoegd is de 

crisisopvang in een van de kerken. De Belgen zijn daar diep van onder de indruk. Een 

‘Bob de Bouwer’-mentaliteit noemen ze het, naar de slagzin ‘Kunnen we het maken? 

Nou en of!’  

https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1301/veertig-pubers-in-crisisopvang-in-een-kerk-in-leek
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1301/veertig-pubers-in-crisisopvang-in-een-kerk-in-leek
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1299/over-bob-de-bouwer-en-respect


 
Herdenking tentenkamp: 25 jaar opvang ongedocumenteerden 
Eind september dit jaar herdenken we dat we 25 jaar geleden in de bossen bij 

Lheebroek een tentenkamp oprichtten voor dakloze, ongedocumenteerde 

vreemdelingen - met lokale kerken en de Raad van Kerken in Nederland.  
 

In 1997 was er 1 stormlamp, aangestoken door de secretaris van de RvKN, was de 

staatssecretaris verontwaardigd en politici woedend. Dit jaar zijn er 46 stormlampen en 

evenzovele kerken die asielzoekers in nood opvangen – op verzoek van de overheid. Bij 

de herdenking verspreiden we opnieuw het licht van hoop. Voor alle vrijwilligers van nu 

en alle asielzoekers die zij in de kerken opvangen.  

 

RvS: kinderrechten beter meewegen in pardonzaken 
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State deed op 17 augustus 2022 

opmerkelijke uitspraken in twee kinderpardonzaken. De IND had in beide zaken een 

verblijfsvergunning geweigerd aan het hele gezin vanwege gedragingen van één van 

de ouders.  

 

In het ene geval had de moeder volgens de IND haar identiteit niet afdoende 

aangetoond, in een ander geval had de vader een strafrechtelijke veroordeling. 

Volgens de RvS mogen – op grond van de rechten van het kind - die zaken het kind niet 

worden aangerekend.   

 

‘t KAN: Kleinschalige Asielopvang in Nederland 
Op 22 november 2022 heeft de Initiatiefgroep Huisvesting Asielzoekers Nederland, waarin 

ook INLIA participeert, een constructief gesprek gevoerd met staatssecretaris Eric van 

der Burg van Justitie en Veiligheid over de problematiek rondom de opvang van 

asielzoekers in Nederland.  

 

Centraal in dit gesprek stond het Plan KAN: een plan voor Kleinschalige Asielopvang in 

Nederland. Dit plan biedt een aantal inzichten en alternatieven voor het nu 

voorliggende wetsontwerp (de 'Wet gemeentelijke taak mogelijk maken 

asielopvangvoorzieningen'). De strekking van Plan KAN is om in iedere gemeente in 

Nederland naar rato van het inwonertal structurele asielopvang te realiseren. 
 
 
 
 
 
Tot zover de nieuwsbrief, op onze website vinden jullie natuurlijk nog veel meer verhalen én 
de laatste ontwikkelingen. We wensen jullie allen een fijne adventsperiode. 

  
 

 

https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1290/ontsteek-een-lichtend-vuur
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1294/raad-van-state-kent-rechten-van-het-kind-meer-waarde-toe-in-kinderpardonzaken
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1302/opvang-kan-constructief-gesprek-met-staatssecretaris-van-der-burg

