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Helmond, 23 juni 2014 
 
 
 
 
BRANDBRIEF 
 
 
 
 
 
Geachte leden en burgerleden van de gemeenteraad Helmond, 
 
 
Zonder uw hulp staan onze cliënten per 1 september a.s. op straat! 
 
Stichting Vluchteling als Naaste biedt al ruim achttien jaar tijdelijk onderdak en begeleiding 
in Helmond aan vluchtelingen, die geen recht hebben op regulier onderdak en begeleiding in 
bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum. Met veel inzet, deskundigheid en warmte van 
uitsluitend vrijwilligers worden mensen opgevangen en begeleid ofwel bij het verkrijgen van 
een verblijfsstatus en integratie in de Helmondse samenleving ofwel bij terugkeer naar het 
land van herkomst. Gemiddeld genomen biedt Stichting Vluchteling als Naaste onderdak en 
begeleiding aan 18 – 20 cliënten en begeleiding aan circa 60 cliënten die ergens in Helmond 
verblijven.  
 
Twee jaar geleden heeft de gemeente Helmond de steun beëindigd, met als opdracht om 
zelfstandig op eigen benen te staan. Met de steun van Stichting Thomas van Villanova, 
kloosters, stichtingen en particulieren is het gelukt om de activiteiten te kunnen voortzetten. 
Echter, op dit moment ontbreken de financiën en de huisvesting om de activiteiten na 1 
september a.s. te kunnen voortzetten. 
 
Hiermee dreigen: 

- 20 zeer kwetsbare cliënten (waaronder zwangeren) op straat te komen staan, zonder 
enige vorm van levensonderhoud  

- 60 cliënten te worden verstoken van hulp en begeleiding in hun zeer kwetsbare situatie 
- cliënten verstoken te raken van noodzakelijke zorg en hulp  
- problemen inzake de openbare orde (zwervende mensen op straat, verstoken van 

voedsel, een dak boven hun hoofd en in een aantal gevallen zonder voor hen 
noodzakelijke medicatie) 

- veel deskundigheid en expertise op het terrein van begeleiding en opvang van 
vluchtelingen die geen recht hebben op reguliere voorzieningen verloren te gaan. 

 
Overleg met de wethouder van de gemeente Helmond is gaande, maar dit heeft tot nu toe niet 
geleid tot een resultaat waarmee we de cliënten kunnen helpen en bovenstaande risico’s 
kunnen ondervangen.  
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Wij vragen aan u: 

- Is het op straat zetten van zulke kwetsbare mensen, waaronder zwangeren en zieken, 
zonder enige vorm van voorzieningen het beleid van deze gemeenteraad? 

- Heeft de gemeenteraad er geen boodschap aan hoeveel overlast dit mogelijk zou 
kunnen veroorzaken voor de inwoners van Helmond? 

- Is de gemeenteraad van mening dat de uitspraken van de rechter en van het Europees 
Comité voor Sociale Rechten inzake het bieden van minimale opvang (onderdak, 
voeding en kleding) aan vluchtelingen genegeerd kunnen worden?  

 
Het college én de gemeenteraad hebben altijd aangegeven het werk van de stichting bijzonder 
te waarderen. De coördinator van de stichting heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen 
voor haar werk en is Helmonder van het Jaar geweest. Het college én de gemeenteraad heeft 
altijd aangegeven zich verantwoordelijk te voelen voor álle inwoners van de stad, ongeacht 
herkomst, leeftijd, geslacht of religie. Wij vragen aan u: laat dit geen mooipraterij zijn, maar 
maak dit ook waar! In de andere Brabantse steden (’s-Hertogenbosch, Breda, Tilburg, 
Eindhoven) worden initiatieven voor opvang van deze groep mensen financieel ondersteund, 
laat de cliënten in Helmond niet buiten staan! 
 
Voor € 100.000 per jaar kan de stichting aan de 20 cliënten intern huisvesting bieden en 
leefgelden, inclusief reisgelden naar advocaten en medische voorzieningen en aan circa 60 
cliënten ambulante begeleiding.i Voor aanvullende voorzieningen, zoals welzijnsactiviteiten 
en Nederlandse les, legesgelden voor procedures, et cetera doen wij een beroep op particuliere 
instanties en donateurs. 
 
Wij doen een zeer dringend beroep op u om uw stem te laten horen. Laat niet gebeuren dat 
deze kwetsbare mensen in Helmond op straat worden gezet. Biedt de helpende hand aan 
vluchtelingen, zij zijn ook úw naasten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor verdere informatie zijn wij graag bereid u te woord te staan. U kunt contact met ons 
opnemen via onze email: info@stvan.nl of telefonisch via mevrouw Kitty van Bussel-van 
Duijnhoven, coördinator van Stichting Vluchteling als Naaste, tel. 06-50211857.  
 
 
                                                 
i Het aantal van 20 cliënten intern en 60 cliënten ambulant is al jaren zeer stabiel: de stichting begeleidt cliënten 
succesvol naar verblijfsvergunning of land van herkomst, er is ook altijd sprake van nieuwe aanwas van cliënten, 
in een groot aantal gevallen gebracht via politie, marechaussee, stichting maatschappelijke opvang, en 
(huis)artsen in Helmond. 


