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Lieve vrienden en vriendinnen,
Een jaar als geen ander, 2020, dat mogen we rustig stellen. Voor ons allen, in onze familie- en
vriendenkringen, en in onze verbondsgemeenschap van het Charter van Groningen. Toch
hebben we elkaar in deze moeilijke tijden vastgehouden, al was het op afstand.
In ons verbond hebben we beseft dat de wereldwijde uitbraak juist vluchtelingen en asielzoekers in
nood uiterst hard treft. Ook in Europa en Nederland. Ik denk aan de grenzen die dicht gingen, aan
de Griekse kampen en in Nederland aan het sluiten van het aanmeldcentrum en het stilleggen van
asiel- en terugkeerprocedures.
Gevolgen voor gasten
Ook de gasten in onze opvang hebben daarmee te kampen, als DT&V en IOM vanaf half maart de
ondersteuning bij terugkeer voorlopig afzeggen. En de instroom van statushouders in onze TussenVoorziening in Tynaarlo - die in het landelijke proefproject ‘TuVo 2.0’ rechtstreeks uit het buitenland
aankomen - komt tijdelijk vrijwel stil te liggen.
Met zo’n 400 gasten in onze voorzieningen - veel kwetsbare gasten bovendien - nemen wij vanaf begin maart 2020 vergaande maatregelen om het virus buiten de deur te houden. De locaties
gaan op slot voor bezoek, lessen vervallen, personeel en gasten dragen mondkapjes, er komt extra
schoonmaak en ga zo maar door. In Groningen zet INLIA met steun van de gemeente en het rijk een
extra boot in zodat de LVV-gasten onderling de vereiste afstand kunnen houden.
“We slepen elkaar er doorheen”
Procedures die stilliggen, gesloten ambassades, afstand houden, geen lessen, nauwelijks afleiding;
het raakt de gasten. Maar: “We slepen elkaar er doorheen” zegt een van onze medewerkers in een
extra verhaal dat we in maart 2020 verspreiden om u deelgenoot te maken van hoe het gaat in de
opvang. En zo is het: medewerkers én gasten fiksen het samen. Dat is geweldig om te zien.
Helaas kunnen we niet voorkomen dat er toch enkele besmettingen ‘binnenkomen’. Eerst in de
TussenVoorziening, in het najaar. Het team daar besluit twee weken lang alle diensten zelf op te
vangen, om geen andere collega’s bloot te stellen aan het virus. Niemand erin, niemand eruit. De
gasten blijven op hun kamers, eten wordt bezorgd. Binnen twee weken is de TuVo ‘schoon’. Een
fantastische prestatie.
Recht doen aan mensen
Helaas slaat corona in december toe in de LVV in Groningen, waar iemand overlijdt aan de gevolgen. We zijn bijzonder getroffen door dit verlies (zie ook het In Memoriam hieronder). Meer dan ooit
beseffen we de kwetsbaarheid van het leven en de opdracht die we hebben om recht te doen aan
vluchtelingen en asielzoekers in nood.
Recht doen aan mensen blijkt een paar dagen later landelijk een belangrijk thema in het rapport
over de Toeslagenaffaire. De Raad van State heeft de grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden, luidt één van de conclusies. INLIA constateert dat de Raad van State ook als hoogste vreemdelingenrechter haar rechtsbeschermende rol veronachtzaamt, in dit geval ten aanzien van asielzoekers. Op onze website publiceren we een aantal schrijnende voorbeelden.
Wij gaan met extra inzet verder, voor mensen in nood en voor een rechtvaardige samenleving.
In dit jaarbericht een overzicht van wat we - namens en samen met jullie - hebben gedaan en bereikt in 2020.

Met dankbare groet,

John W R van Tilborg

In memoriam Arthur Martirosyan
Tot onze droefenis overlijdt een van onze gasten in de LVV in december
2020. Arthur, 49 jaar oud, een van die kwetsbare gasten die wij met alle
maatregelen trachten te beschermen tegen het virus. Hij had een
niertransplantatie gehad en kampte met een slechte gezondheid; corona
werd hem fataal.
Arthur was een lieve, hulpvaardige man die voor iedereen het beste wilde.
Hij laat een vrouw en twee dochters achter.

Opvang & begeleiding

INLIA Groningen

LVV Groningen: tweede jaar
De Groningse pilot met de Landelijke Vreemdelingen Voorziening gaat in
april 2020 het tweede jaar in. INLIA vangt in de LVV dakloze asielzoekers
op en begeleidt hen in het zoeken naar een bestendige, legale toekomst
in het land van herkomst, Nederland of een derde land.
INLIA werkt daarvoor samen met veel externe partijen - zoals de IND, de
DT&V, de vreemdelingenpolitie en het IOM. Het WODC schrijft in juli 2020
in een tussenevaluatie voor het ministerie dat de samenwerking tussen
de partijen hierdoor is verbeterd. Al eerder oordeelt opdrachtgever
gemeente Groningen positief over de resultaten.
Werken in tijden van corona
Als de pandemie uitbreekt, neemt INLIA strenge maatregelen om gasten,
medewerkers en vrijwilligers te beschermen. Zo krijgen LVV-gasten het
leefgeld van € 35,- per week vanaf maart uitgereikt vanuit een speciaal
geplaatste keet.
Extra boot
Bovendien komt er een extra boot, de Arkona, om de gasten te spreiden.
Zo kunnen ze voldoen aan de richtlijn van 1,5 meter afstand houden.
Eerder was dat onmogelijk in de kleine kamers die ze in de LVV moesten
delen.
BBB+ Emmen wordt onderdeel van LVV
Op verzoek van het ministerie kijken INLIA en beide gemeenten hoe de
BBB+ Emmen een ‘satelliet’ kan worden van de LVV Groningen. Dit krijgt
zijn beslag in de tweede helft van het jaar. Enkele tientallen mensen
verkassen naar Groningen, in Emmen blijven zo’n 30 plekken over.
Zoals al jaren het geval, blijven de vrijwilligers van Op ’t Stee zich
inzetten voor de gasten hier. Zoals Anna (l), hier met de Armeense Ashna.
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Hulp bij veilige terugkeer
Moeder Sabu uit Ethiopië is een van de meest ontroerende verhalen die we
in 2020 meemaken. Haar gezin moet in 2017 vluchten, maar de gezinsleden
raken elkaar kwijt. Sabu belandt in Nederland zonder enig idee waar haar
kinderen zijn. Als INLIA krachten bundelt met de Goedwerk Foundation, weten
ze een van de zonen te traceren. Hij dacht dat zijn moeder dood was. Ze
worden in 2020 herenigd in Ethiopië.

Hulp bij legalisering in Nederland
De christelijke familie Masih is in Pakistan beschuldigd van het beledigen
van de Koran. De IND gelooft het verhaal niet en wijst het asielverzoek af.
De Masihs procederen door, voor hun leven. INLIA huurt een internationaal
vooraanstaand wetenschapper in om het bewijs te checken. Haar oordeel:
het is authentiek. Dit & de volhardendheid van zowel familie als INLIA geven
uiteindelijk de doorslag. De familie is veilig en kan een nieuw leven beginnen.

INLIA Projecten

Geslaagde proef TussenVoorziening 2.0
De proef met kleinschalige opvang en snelle inburgering van statushouders
is een succes; INLIA voltooit het project in Eelde per 31 december 2020. ‘TuVo
2.0’ bewijst volgens het WODC dat een dergelijke opzet snelle integratie
bevordert. De gemeente Tynaarlo kent INLIA er de Medaille van Verdienste
voor toe. Die is bedoeld voor alle geledingen: vrijwilligers, betaalde
medewerkers, stagiaires en management.
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Cijfers

Overnachtingen

De gezamenlijke INLIA-stichtingen realiseren in 2020 meer dan 172.000 overnachtingen voor
vluchtelingen en asielzoekers in nood; ruim 60.000 bij andere uitvoerders en ruim 112.000 zelf.
70.122

INLIA Groningen LVV

17.257

INLIA Projecten BBB+ Emmen

17.447

INLIA Projecten TuVo

3.030

Noodfonds

39
4.571

Stichting INLIA voor Kerk in Actie
Overige

Medewerkers

Er zijn in 2020 net meer dan honderd mensen betrokken bij al het werk van de gezamenlijke
INLIA-stichtingen; in vaste dienst, als stagiaire, als vrijwilliger of als externe deskundige.
57

Personeelsleden

37

Vrijwilligers

7

Externe deskundigen

Stichting INLIA

Het Verbond

Ook in het 32ste jaar na de oprichting blijft ons verbond groeien.

De Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt Zutphen

Protestantse
gemeente Deventer

Christelijke Gereformeerde
Kerk Zutphen

Protestantse
Gem. ColmschateSchalkhaar

Zij ondertekenden het Charter van Groningen in 2020
Regionale ontmoetingen & LIED
De halfjaarlijkse ontmoetingen waarin we kennis, ervaring & inspiratie met elkaar delen, gaan
vanwege de lockdown niet door. Aanvankelijk hopen we nog dat dit later in het jaar wel zal
kunnen, maar de pandemie houdt aan. In het najaar volgen daarom digitale bijeenkomsten. We
sturen vanaf maart digitale groeten en nieuwsbrieven rond. De Landelijke Inspiratie en Expertise
Dag (LIED) moet helaas een jaartje overslaan.
“De deurknoppen glimmen als nooit tevoren”
Die constatering staat in een van de extra verhalen die INLIA dit jaar verspreidt:
schoon, schoner, schoonst is de opvang vanwege de corona-maatregelen! Via
de artikelen kan iedereen mee blijven leven met gasten en medewerkers, zeker
nu fysiek ontmoeten niet kan. We schrijven extra verhalen (19 dit jaar in totaal)
en het aantal kerkbladredacties dat ze wil ontvangen stijgt tot 300.
Adviezen
Betrokken overheidsdiensten, ambassades, vreemdelingenverkeer en ook veel kerkelijk
vrijwilligerswerk komen met de lockdown stil te liggen. Dat merkt INLIA bijvoorbeeld ook in het
aantal adviesvragen uit de verbondsgemeenschap; dat daalt dit jaar tot 200. Er komen nadrukkelijk wel meer aanvragen van asielzoekers en vluchtelingen zelf.

Het Verbond in actie
De noodklok voor kinderen in de Griekse kampen
Op 30 september luiden in heel Nederland kerkklokken voor vluchtelingkinderen in Griekenland. 500 tellen; één tel voor ieder kind dat Nederland op
zou moeten nemen, zoals de petitie #500kinderen wil. In december steunt
INLIA het initiatief van een aantal voorgangers om in de Advent een wake
van 500 seconden te houden. Opnieuw doen veel Charterkerken mee.
Gezamenlijke oproep voor veiligheid gevluchte Afghanen
Ook in 2020 is het al zonneklaar dat Afghanistan niet veilig is. Sterker: het is
het onveiligste land ter wereld. Toch zetten verschillende Europese landen nog
steeds vluchtelingen uit naar Afghanistan. Samen met Amnesty International,
Cordaid, Defence for Children, Kerk in Actie en nog tientallen niet
gouvernementele organisaties roept INLIA op die uitzettingen te staken.

Digitale kennisuitwisseling & beraadslagingen

INLIA Groningen

In de tweede helft van het jaar komt het digitale verkeer goed op gang. John van Tilborg is als
expert bij een online briefing van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Hij neemt
ook digitaal deel aan de Multidisciplinaire Taskforce LVV, die zich buigt over oplossingen voor
afgewezen asielzoekers met zware psychische klachten en ernstige gedragsproblemen.

Online werkbezoeken
Staatssecretaris Ankie Broekers - Knol brengt in het najaar een
digitaal bezoek aan de LVV Groningen, waar ze via een filmpje
wordt rondgeleid en daarna uitvoerig in gesprek gaat met de
betrokken partijen. De collega’s van de LVV in Eindhoven
bezoeken de pilot in Groningen eveneens online.

Stichting INLIA

Afscheid Ineke Bakker als directeur van STEK, Den Haag
Natuurlijk waren we in januari bij het afscheid van Ineke, die zo veel heeft
gedaan voor vluchtelingen en daarbij ook vaak heeft samengewerkt met INLIA.
Bij ons 30-jarig bestaan in 2018 stak zij dan ook de stormlantaarn aan op het
expositieterrein. Net zoals ze dat in 1997 deed, bij het tentenkamp in de bossen
bij Dwingeloo. Ineke werd koninklijk onderscheiden bij haar afscheid van STEK.

Internationale studenten van de Protestantse Theologische Universiteit
Internationale studenten van de Protestantse Theologische Universiteit brengen diezelfde maand
een ‘fieldtrip’-bezoek aan de opvangboot van INLIA. Ook in februari is bezoek nog mogelijk en
loopt een masterstudente een missionair-diaconale stage bij ons. INLIA neemt die maand deel
aan de thema-avond ‘Geen mens is illegaal’ van de Raad van Kerken Leeuwarden.
Jeugdconferentie ‘Op de Vlucht’
Begin maart houdt de Algemene Doopsgezinde Sociëteit deze conferentie in ‘Dopersduin’ in
Schoorl. INLIA is mede-organisator. Dertig tieners luisteren naar het verhaal van de 17-jarige
Raneem uit Syrië en gaan daarna aan de slag in workshops. Vermaak is er ook: een van INLIA’s
gasten leert hen djembé spelen en er zijn hapjes van weer andere gasten.
Daarna gaat het land maandenlang op slot. Van bezoeken en confereren komt het niet meer. Het
Bevrijdingsfestival Groningen, waaraan we bij zouden dragen, vervalt.
‘Share the Journey’
De manifestatie van Cordaid kan in september met extra maatregelen wel
doorgaan, in de Der Aa-kerk in Groningen. INLIA werkt mee aan het
programma dat het motto draagt ‘samen op weg met migranten en
vluchtelingen’. Ook bisschop mgr Van den Hout, bisschop van het RK Bisdom
Groningen-Leeuwarden, spreekt er.
Alle andere bijeenkomsten vervallen dit jaar en INLIA ontvangt met het oog
op de veiligheid van gasten en medewerkers geen werkbezoek meer.
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Tekst: INLIA Foundations Met De Jong
Foto’s: Peter Wassing, m.u.v.: John van Tilborg (Regine Pijning), Anna & Ashna (eigen foto), Sabu
(Goedwerk Foundation), nieuwe Charterkerken (kerken zelf), meisje met handgel (eigen foto),
djembé-les (Gertjan Huisman)

