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Beste vrienden en donateurs van Studiefonds PLUS
Nieuws over het afgelopen halfjaar waarin wij jongeren weer konden helpen met nieuwe studiekansen en een nieuw perspectief.
Denk aan vluchtelingen, alleenstaande moeders, jonggehandicapten en jongeren uit zwakke sociale omstandigheden waar ouders
geen support kunnen bieden.
In de komende tijd willen wij het geld en onze energie vooral besteden aan een beperkt aantal uitgeprocedeerde asielzoekers.
Hun omstandigheden vragen bijzondere aandacht en gaan ons zeer ter harte. Zie hieronder.

Donaties !

www.studiefondsplus.nl

Het zijn de donateurs die het werk financieel weer mogelijk
maakten. Veel dank aan hen !
Als bijzondere donatie vermelden we graag het bedrag van
9000 Euro uit de opbrengst van de personeelsquiz en de Dam
tot Dam Sponsorloop van medewerkers van Reed Elsevier
in Amsterdam.

In Nederland begint de victorie
Een beter leven in een veilig land, een huis, een gezin, een baan.
Helaas komt die droom van vluchtelingen vaak niet uit. Meer
dan eens moest Studiefonds PLUS (met vrijwilligers en
bijlesdocenten) nieuwkomers helpen met extra taallessen.
Anders is verder onderwijs of werk niet haalbaar.

Niets liever dan een baby
Ook jonge meisjes met één of zelfs meer kinderen konden wij
met extra studiegeld helpen. Ooit wilden ze niets liever dan
alleen maar kinderen, maar nu blijkt de niet-afgemaakte school
een handicap voor economische zelfstandigheid.

Uitgeprocedeerd en dan?
Voor jonge uitgeprocedeerde asielzoekers is een toekomst in
eigen land of in Nederland ongewis of onmogelijk. Samen met
exportbedrijfje PLUS Trade International konden we
enkelen ‘vrijwillig’ laten terugkeren. Maar eenmaal teruggekeerd blijken begeleiding en morele steun vanuit Nederland
noodzakelijk.
Juist de intensieve persoonlijke begeleiding blijkt altijd weer de
meest effectieve. Wij helpen de jongens terug naar eigen land
of proberen een modus vivendi te vinden in Nederland op
grond van hun individuele omstandigheden.
Studiefonds PLUS geeft mensen kansen, hier of elders, maar
is uitdrukkelijk geen uitvoerder van het Nederlandse uitzetbeleid.

Studiefonds PLUS
geeft kansen en perspectief

Gezond van lijf en leden
Er zijn in Nederland 75.000 jonge mensen met een Wajonguitkering. Sommigen willen, ondanks deze sociale zekerheid,
toch liever aan de slag. Educatie biedt, juist ook in een leven
met een handicap, nieuwe mogelijkheden. Daarom hielpen we
waar het kon.

Alles kost geld
Voor niets gaat de zon op. Maar al het andere kost geld. Wij
hopen op uw blijvende steun en sympathie.
Met hartelijke groet, mede namens het bestuur,
Françoise Gaarlandt-Kist en Marijke van Loenen
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Geen belangstelling meer voor PLUS Post?
Mail ons: Afzegging PLUS Post. Even goede vrienden !
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Voorbeelden uit de praktijk

Kyra (29) is een alleenstaande moeder van vier kinderen. Met support van Studiefonds PLUS en vooral met haar ijzeren
discipline volgt zij met succes de parttime Hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening.
Abdullahi (29) komt uit Burkina Faso. Hij is ingeburgerd maar zijn Nederlands is lang niet voldoende voor zijn Mbo-opleiding
Zorg en Welzijn. Met particuliere hulp en steun van Studiefonds PLUS volgt hij extra taallessen.
Laura (30) heeft een Wajonguitkering (voor jonggehandicapten). Tijdens haar ziekte leed zij ernstig aan obesitas. Haar ervaringen
met de genezing daarvan zet zij graag om tot haar beroep. Studiefonds PLUS ondersteunde dan ook haar wens voor een
gecombineerde opleiding gewichtsconsulente/sportdocent.
Setareh (27) is afgestudeerd ingenieur uit Iran maar kwam als ‘cultureel vluchteling’ naar Nederland voor een opleiding
Choreografie-Moderne dans die in haar land niet bestaat. Samen met anderen heeft ons fonds een studiebijdrage verleend.
Diemer (25) heeft geen makkelijke jeugd gehad. Met behulp van de GGZ begint hij gelukkig zijn leven weer op de rails te krijgen.
Hij volgt een Mbo-opleiding voor hoefsmid maar moet voor zijn stage ver reizen. De kosten daarvoor kan hij niet opbrengen.
Daarom hielp Studiefonds PLUS.
Balde (25) keerde een half jaar geleden met een tweedehands busje terug naar de Republiek Guinée om Taxi PLUS te exploiteren.
Daarvoor volgde hij, met behulp van het studiefonds, rijlessen en ‘kasboek bijhouden’. Zijn bericht: ‘Ik ben blij dat ik thuis ben, maar
het verkeer is een hel’.
Kathy (22) heeft beide ouders verloren en moet haar leven opnieuw inrichten. Studiefonds PLUS hielp haar dit moeilijke jaar
met het college- en boekengeld voor de Hbo-opleiding European Studies.
Fabian (22) komt uit een één-ouder gezin en heeft een passie voor geluidstechniek. Mede dankzij Studiefonds PLUS rondde
hij de opleiding Audio Engineering in Rotterdam succesvol af en heeft hij een mooie baan gevonden als Sound Technician bij
TV-Eurosport.
Naomi (25) is slachtoffer van huiselijk geweld en heeft een broze gezondheid. Daarom droeg Studiefonds PLUS bij aan de
extra kosten die zij (voor autovervoer) moet maken om haar Mbo-Opleiding Toerisme te kunnen volgen.
Azim (25) heeft eerder, met behulp van de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF), antropologie en sociologie gestudeerd.
Vanwege de beperkte financiële mogelijkheden in het van oorsprong Afghaanse gezin kreeg hij van ons een lening voor zijn
buitenlandse stage bij een mensenrechtenorganisatie in de V.S.
Eduard (17) kan wegens rugklachten geen reguliere middelbaar onderwijs volgen. Dankzij het studiefonds volgt hij een thuisstudie
(LOI) om toch zijn Havodiploma te kunnen behalen.
Carolina (24) en haar broer (18) zijn illegaal in Nederland en onderhouden met schoonmaakwerk hun familie in Colombia.
Studiefonds PLUS maakt samen met hen plannen om een internetcafé te beginnen in Bogota.
Ricardo (17) heeft in zijn leven op vele adressen gewoond, van Blijf-van-mijn-lijf-huis via grootouders en oom naar een instelling.
Financieel is de situatie ook heel moeilijk. Studiefonds PLUS droeg daarom bij voor de cursus Basisveiligheid in bedrijven
(VCA Certificaat).
Reginald (17) is een schipperskind uit de binnenvaart. Vanuit zijn pleeggezin kon hij met steun van ons fonds alvast beginnen met
een een schriftelijke opleiding Matroos Binnenvaart om daarna sneller te kunnen overstappen naar het Scheepvaart en
Transport College.
L. en S. (27 en 29) zijn Georgische broers, afkomstig uit Abchazië. Nu ze zijn ingeburgerd bereiden zij zich voor op een beroep
als fitnessinstructeur. Studiefonds PLUS helpt met advies, extra taallessen en intensieve huiswerkbegeleiding.
Stephan (28) deed een docentenopleiding maar kon wegens een fysieke aandoening het beroep van leraar helaas niet
uitoefenen. Zijn Wajonguitkering biedt geen ruimte voor omscholing. Met behulp van Studiefonds PLUS stapte hij over naar
Pedagogische Wetenschappen zodat hij ander werk kan krijgen.
Marjolijn (18) is enig kind. Zij verzorgt haar gehandicapte moeder maar ook vader zit in de Ziektewet. Zij heeft het zwaar en
heeft geen tijd voor een bijbaantje. Het studiefonds betaalde daarom haar culturele schoolreis naar Praag waar ze zeer van
genoten heeft.
Alasana (29) is na 12 jaar met behulp van het studiefonds en een particulier microkrediet teruggekeerd naar West-Afrika om een
importbedrijf op te zetten. Eerste bericht na zijn aankomst: ‘It is just too hot !!’
Welkom in Afrika.
Drummado W., één van de drie muzikaal getalenteerde kinderen uit één gezin, behaalde de eerste prijs op het Prinses Christina
Concours van 2012 (viool).

Nieuwsbrief zomer 2012

