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Lieve vrienden en vriendinnen, 

De afgelopen maanden was het aanmeldcentrum in Ter Apel vaak in het nieuws. 

'Mensonterende taferelen, een beschaafd land onwaardig'. Woorden van de Groninger 

burgemeester Koen Schuiling (in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio). Het 

aanmeldcentrum is al ruim een half jaar overvol.  

 

Deze nieuwsbrief begint dan ook met Ter Apel. Want het goede nieuws is: je kunt helpen! 

Eenvoudigweg door een leegstaand gebouw beschikbaar te stellen. Lees er hieronder meer 

over.  
 
 

Oproep: Meld lege gebouwen 
Deze oproep deden wij recent aan alle kerken die het Charter van Groningen hebben 

ondertekend. Mocht jullie kerk het Charter nog niet ondertekend hebben; ook jullie kunnen 

een gebouw melden! Doe dit alsjeblieft, want er zijn echt te weinig slaapplekken in Ter Apel.  

 

Mensen worden na uren wachten ’s avonds laat naar elders vervoerd, brengen de nacht 

door op een stoel in de kantoren of liggen buiten in het gras. INLIA haalde een 

hoogzwangere vrouw tweemaal een nacht op om haar een fatsoenlijke nachtrust te 

bezorgen.  
 
Het ministerie van Justitie & Veiligheid doet nu een beroep op de kerken om ruimte beschikbaar te 

stellen. Zo hoog is de nood. Natuurlijk: de opvang van asielzoekers is de verantwoordelijkheid 

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

mensen in nood.  
  
Staat er een kerkgebouw leeg? Is er een lege pastorie of ander leeg gebouw? Meld het ons!  
 

We kijken graag met jullie naar de mogelijkheden. Die kunnen heel divers zijn. Van 

‘crisisnoodopvang’ tot kleinschalige opvang van statushouders zoals de ’Tussenvoorziening’ 

(zie ook verderop) en alles daartussen. Wij staan jullie desgewenst bij in de contacten met 

overheden en rijksdiensten. 
 

Het Rijk betaalt de kosten, gemeente en/of COA zorgen voor personeel. Natuurlijk zijn 
vrijwilligers uit jullie gemeenschap welkom om mee te helpen, maar daar is bij voorbaat geen 
verplichting toe. Neem contact met ons op, als je meer wil weten of denkt te kunnen helpen! 
Het mail-adres is: crisisopvang@inlia-projecten.nl. 
  
 

https://dvhn.nl/groningen/Nieuwe-noodopvang-100-asielzoekers-in-Groningen-om-aanmeldcentrum-Ter-Apel-te-ontlasten.-Tijdelijk-verblijf-gebouw-Damsterdiep-waar-straks-studenten-komen-27736791.html
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1126/inlia-rondt-project-tussenvoorziening-in-eelde-tynaarlo-af
mailto:crisisopvang@inlia-projecten.nl


Opening INLIA Gasthuis Groningen 
Een bewogen middag; met een man die het te kwaad kreeg en met politieke statements van John 
van Tilborg en Groninger wethouder Glimina Chakor.  
 

Het Gasthuis vangt gasten op in het kader van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening en 

begeleidt hen naar een nieuw toekomstperspectief: terugkeer, vestiging elders of legalisering 

hier. De regering denkt de LVV enkel op terugkeer te richten. Van Tilborg: “Wij zetten ons in 

voor wat werkt, niet voor onrealistische politieke wenselijkheden.” Chakor: “Mensen zijn geen 

pakketjes om te retourneren.” 
 
 

Medaille van Verdienste uitgereikt 
“Deze wereld heeft veel te weinig ideeën en veel te veel beleid”, aldus burgemeester Marcel 
Thijsen van Tynaarlo bij het uitreiken van de Medaille van Verdienste.  
 

INLIA - vrijwilligers, personeel en leiding - kreeg de medaille voor idee en uitvoering van de 

TussenVoorziening in Eelde, die statushouders ‘klaarstoomde’ voor hun nieuwe leven in 

Nederland. “INLIA maakt, met passie, liefde en flexibiliteit, de wereld elke dag een beetje 

mooier”, besloot Thijsen. Wij van INLIA bloosden nog nét niet.  
 
 

Manifestatie Solidair met Ter Apel 
“Het kan zo niet langer” schreven we al in aanloop naar de manifestatie op 6 mei. Die was bedoeld 
om alle betrokkenen te steunen: asielzoekers, personeel, inwoners en gemeentebestuur.  
 

Organisator Angelique Schoonewille uit Veendam nam het initiatief “omdat ik als moeder 

niet kan uitleggen aan mijn kinderen waarom wij niets doen aan de noodsituatie hier”. De 

Raad van Kerken in Nederland, kerken in de omgeving en INLIA onderschreven de 

solidariteitsactie. John van Tilborg deed, als een van de sprekers, 4 praktische suggesties. De 

nood is echter nog steeds acuut.  
 
 

Save the date: 22 - 23 september ’22!  
Als het goed is, hebben jullie recent een 1ste uitnodiging ontvangen voor deze tweedaagse in 
Groningen, over belangrijke actuele kwesties onder de naam ‘Asielbeleid en Realiteit’. 
 

We beginnen op 22 september bij Dwingeloo, op de plek van het voormalige tentenkamp 

voor dakloze, ongedocumenteerde vreemdelingen - die dag precies 25 jaar daarvóór 

opgericht. Je bent daar van harte welkom. Je kunt er ook voor kiezen om in Groningen te 

beginnen; het inhoudelijke programma daar gaat ’s middags van start. Thema’s zijn: de LVV 

nu en straks, de opvangcrisis, de discretionaire bevoegdheid en de strafbaarstelling van 

illegaliteit.             
 

 
Tot zover de nieuwsbrief; op onze website vinden jullie natuurlijk nog veel meer verhalen én 
de laatste ontwikkelingen - zoals het ‘nieuwe’ beleid inzake Afghanistan, de Raad van State 
over het opschorten van dwangsommen en een persoonlijke herinnering aan Desmond Tutu.  
 
We wensen iedereen een fijne zomer! 

  
 

https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1276/een-politiek-statement-en-de-menselijke-maat
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1272/medaille-van-verdienste-voor-passie-liefde-en-flexibiliteit
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1264/laat-ter-apel-ervaren-dat-we-hen-niet-aan-hun-lot-overlaten
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1277/afghanistan-nieuw-of-oud-beleid
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1278/ook-raad-van-state-verwerpt-wet-opschorten-dwangsommen
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1273/een-kleine-grote-man

