Aktiviteiten en beleidsvoornemens VROUWEN TEGEN UITZETTING 2019
Gemeente en 24 uursopvang
Inspraak door VTU tijdens hoorzitting in Buitenveldert
Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over het voornemen van de gemeente om
voor 500 vluchtelingen 24 uursopvang en begeleiding te organiseren. Veel buurten zijn
daar niet blij mee, vaak opgestookt door Forum voor Democratie dat niet ophoudt de
angst van Amsterdammers aan te wakkeren voor ‘criminele vluchtelingen’. Als
voorbeeld: een hoorzitting op het stadhuis van Buitenveldert, de rijkste buurt van de
stad.
Lobby om de Kruitberg in de Bijlmer erkend te krijgen als behorend tot de 500
opvangplekken van de gemeente.
VTU volgt de ontwikkelingen met argusogen, evenals de juridische begeleiding van
ongedocumenteerde vluchtelingen.
Dakloze Vluchtelingen en Amsterdak
Een samenwerkingsverband van allerlei hulporganisaties en kerken, waar VTU zich bij
heeft aangesloten, is onlangs de actie Amsterdak gestart, om Amsterdammers op te
roepen tijdelijk onderdak te geven aan vluchtelingen. Voor een week of langer, al naar
gelang ieders mogelijkheden.
Ondertussen gaat VTU gestaag door met haar ‘gewone’ activiteiten: we betalen mee
aan reiskosten naar advocaten, dringende medische handelingen en tandarts. Maar de
hoofdmoot van het geld gaat naar twee activiteiten: zwemmen en Nederlandse les.
Zwemmen
Tien vrouwen hebben zwemles in het Bijlmersportcentrum. Ze komen uit verschillende
panden: de Kruitberg, de Vluchtmaat en uit de BedBadBrood-opvang van de gemeente.
De lessen zijn op maat en de docenten zijn goed.
VTU betaalt de zwemlessen en het reisgeld naar het Bijlmersportcentrum. Het is een
dure grap, tot oktober betaalde VTU ruim 3.000 euro aan het zwemmen.
Fitness
In de zomer, toen er geen zwemmen was, zijn 4 vrouwen op fitness gegaan, in een
sportcentrum om de hoek.
We zijn blij dat we de vrouwen in de gelegenheid kunnen stellen om te bewegen, met
zwemmen en fitness, want bewegen stimuleert en geeft energie.
Nederlandse les
VTU stimuleert vrouwen om Nederlands te leren.
Vijf vrouwen maken gebruik van deze mogelijkheden. Twee vrouwen hebben één keer
per week les, drie vrouwen drie keer per week. Een zesde vrouw heeft zich aangemeld
nadat zij het zwemdiploma heeft gehaald. De lessen zijn gratis, maar de reiskosten zijn
aanzienlijk. Om de vrouwen in staat te stellen naar de Nederlandse les te gaan (de

meeste vrouwen fietsen niet) betaalt VTU de reiskosten. Tot oktober heeft VTU ruim
1.700 euro aan reiskosten voor de Nederlandse lessen betaald.
Beleidsplan
VTU denkt na over de toekomst. Aangezien het er niet naar uitziet dat het steunen van
(vrouwelijke) vluchtelingen binnenkort niet meer nodig is en de vaste kern van VTU er
niet jonger op wordt, hebben we een aantal vrouwen gevraagd om de gelederen van
VTU te versterken. Graag willen we, naast het ondersteunen bij de
huisvestingsperikelen van de gemeente Amsterdam, ons ook weer richten op het
landelijke asielbeleid. Want het beleid van deze regering schreeuwt om actie om de
misstanden die we tegenkomen aan de grote klok te hangen.

