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Lieve vrienden en vriendinnen,
De werkelijkheid is weerbarstig; hoewel we in verdragen voor vluchtelingen, mensen- en kinderrechten hebben afgesproken ieder mens menswaardig te behandelen, verkeren vele vluchtelingen en asielzoekers in nood. Ook in Europa en in Nederland.
“Als plaatselijke kerken, parochies, gemeenten en basisgroepen
voelen wij ons in deze situatie aangesproken op onze christelijke
verantwoordelijkheid. Juist vluchtelingen en asielzoekers maken
zichtbaar hoeveel geweld en onrecht in de wereldsamenleving
heerst. Zich onttrekken aan de lasten en de zorgen die met de
opvang van vluchtelingen verbonden zijn betekent: weigeren om
dit geweld en onrecht als een maatschappelijk probleem te beschouwen. Ons geloof dat God de eenheid van de mensheid wil,
brengt ons er toe deze weigering te verwerpen en daarom juist
voor vluchtelingen en asielzoekers partij te kiezen”.

Zo staat het in onze verbondstekst, het Charter van Groningen, uit
1988 (!). INLIA heeft ook in 2019 weer praktische uitvoering gegeven
aan deze opdracht. In dit jaarbericht een overzicht van het werk
dat we namens en samen met jullie hebben verricht.
Met dankbare groet,
John WR van Tilborg

INLIA Groningen

Opvang & begeleiding
Start LVV Groningen

De Groninger BBB+ werd in maart onderdeel van de pilot met de Landelijke
Vreemdelingen Voorziening. Net als voorheen voert INLIA de opvang en begeleiding van dakloze asielzoekers uit. De begeleiding zich op veilige terugkeer,
doormigratie of legaal verblijf hier.

‘Groningen bedankt!’ De gasten bedankten de gemeente Groningen met lekkere
hapjes voor de steun aan de opvang.
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Hulp bij terugkeer

In de LVV en de BBB+ ondersteunt INLIA gasten ook om terug te keren. Een van
de voorbeelden in 2019 is Helen, wiens asiel was afgewezen. Zij had haar 2 kinderen vooraf zolang ondergebracht bij een tante. Toen het zoontje ernstig ziek
werd wilde ze zo snel mogelijk naar Ethiopië. INLIA hielp. Helen liet begin 2020
weten dat haar zoontje het goed maakt.

INLIA Projecten

Eerste volle jaar BBB+ Emmen

De opvang ging in het najaar van 2018 over van Stichting Op ’t Stee naar INLIA
Projecten, om de ‘bed, bad, brood’ uit te kunnen breiden met begeleiding. 2019
was een jaar van bestendiging.

Tussenvoorziening Tynaarlo 2.0

In deze kleinschalige opvang bereidt INLIA statushouders voor op hun nieuwe
toekomst hier. In 2019 doorliepen vooral gezinnen uit Syrie, Turkije en Afghanistan het intensieve programma van 11 weken.
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Overnachtingen

De gezamenlijke INLIA stichtingen realiseerden zo’n 207.000 overnachtingen voor vluchtelingen
en asielzoekers in nood; circa 80.000 bij andere uitvoerders en 127.000 in eigen uitvoering.
74.429 INLIA Groningen LVV
19.586 INLIA Projecten BBB+ Emmen
33.323 INLIA Projecten TuVo

Medewerkers
52 personeelsleden
41 vrijwilligers
5 externe deskundigen
Bij de gezamenlijke stichtingen

Stichting INLIA

Het verbond

We blijven groeien

Zelfs na 31 jaar na de oprichting breidt ons verbond zich nog steeds uit.

Van harte welkom aan:

Paaskerk
Baarn

PKN
Warnsveld-Leesten

PKN
Zutphen

Vredekerk
Soesterberg

De Open Hof
Voorburg

Zij ondertekenden het Charter van Groningen in 2019
16 Regionale ontmoetingen 2019

Regioberaden door het hele land waarbij we informatie & ervaringen delen en elkaar ontmoeten.
Landelijke Inspiratie en Expertise Dag
Dominee Mpho Tutu van Furth was de hoofdspreker op onze jaarlijkse ontmoetingsdag. De dochter van Desmond Tutu*, noemde gastvrijheid, delen en ontmoeten de sleutels om polarisatie te bestrijden. Hayarpi Tamrazyan,
gezicht van het kerkasiel, sloot de dag af.
*Hij was een van de eerste ondertekenaars van het Charter.

“We geven niet op. Nooit”

Dat zei INLIA-verpleegkundige Alfa in een van de kerkbladartikelen die INLIA maandelijks verspreidt zodat iedereen mee kan leven met gasten en medewerkers. In 2019 bijvoorbeeld met
stagiair Omid uit Afghanistan die zo blij was te mogen leren. Met het Syrische gezin met de
zwaargewonde kinderen, die nu weer kunnen spelen. En met kunstenaar Alex die een nieuw leven opbouwt in Armenië.

INLIA komt naar u toe

INLIA komt op verzoek naar u toe om mee te denken en expertise te delen. Zo was INLIA in 2019
o.a. bij kerken in Deventer, Delfzijl & Emmen, bij de PKN Classis Groningen-Drenthe, bij een conferentie van het Bisdom Rotterdam en bij een studiedag over kerkasiel van het Grote Steden
Beraad van de PKN.

Geloven voorbij grenzen

Directeur John van Tilborg nam deel in de theologische reflectiegroep van de Raad van Kerken
in Nederland die een document opstelde over de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen en
asielzoekers: de brochure ‘Geloven voorbij grenzen’.

Honderden adviezen...

...gaf het bureau van INLIA in 2019. Het is dé vraagbaak als u vragen heeft over individuele vluchtelingen en asielzoekers in nood.

Tientallen werkbezoeken & ontvangsten
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Jaarlijks ontvangt INLIA vele delegaties. In 2019 ontvingen we staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, de Drentse CdK Jetta Klijnsma, Kamer- en Statenleden, ambtenaren van Nederlandse overheden en bijvoorbeeld ook
het Belgische Federaal Agentschap voor Opvang van
Asielzoekers, en natuurlijk vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen zoals de PKN-Ring Groningen en
bestuur & medewerkers van STEK (diaconale organisatie
Protestantse Kerk Den Haag).

Lobby Kinderpardon

*Het bezoek van de staatssecretaris aan de Tussenvoorziening
in Eelde, in een ontspannen sfeer.
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De uitbereiding van het Kinderpardon kwam er eind januari 2019, na een
intensieve lobby. INLIA was zowel achter de schermen als ervóór nauw betrokken (bijv. met de lege stoelenactie in de kerken rond Kerst 2018.) Toen
de regeling er was, nam INLIA initiatief tot een noodfonds zodat mensen er
ook daadwerkelijk een beroep op konden doen.
Hayarpi Tamrazyn gaf de opbrengst van haar dichtbundel aan het
noodfonds. Ze schreef de gedichten tijdens het maandenlange kerkasiel in
de Bethelkapel in Den Haag. INLIA gaf de bundel samen met STEK uit en
werd zo voor het eerst uitgever.

Bevrijdingsfestival Drenthe

INLIA stond in Assen met de nagebouwde contouren van een bootje waarmee
282 vluchtelingen de Middellandse Zee overstaken. Bezoekers gingen met
zoveel mogelijk tegelijk ‘aan boord’, om een glimp te krijgen van hoe vol deze
bootjes zijn. In zeecontainers ernaast was een expositie van foto’s van dokter
Bartólo van Lampedusa.

INLIA Groningen
Beau Five Days Inside

Beau van Erven Dorens was diep onder de indruk
van zijn verblijf in de opvang in Groningen. De
tv-uitzending gaf INLIA de kans om de situatie
van asielzoekers in nood onder de aandacht te
brengen bij een breed publiek.

Directeur ziek
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In het najaar werd directeur John van Tilborg ernstig ziek. Hij was langdurig uit de running, maar
het INLIA-team wist alle ballen in de lucht te houden. Met elkaar, met hulp van vrijwilligers en
gasten én in de wetenschap dat zovelen in het verbond hen steunen.
Colofon
Tekst en vormgeving: INLIA Foundations.
Foto’s: Peter Wassing, Reyer Boxem en Rezien (m.u.v. collage Beau Five Days Inside en foto’s nieuwe Charterkerken).

