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Beste vrienden en donateurs van Studiefonds PLUS
Hierbij weer een bericht over het wel en wee van Studiefonds PLUS dat educatieve kansen biedt aan jongeren die tussen wal en
schip vallen. Denk daar bij aan ex-vluchtelingen, uitgeprocedeerden of andere jonge mensen in moeilijke omstandigheden.

Het nieuwe jaar
Dit jaar zullen wij geld en energie vooral besteden aan een groep jonge mensen, die met onze steun al een nieuw begin heeft
kunnen maken en zijn/haar studie of project nu verder gaat afronden. Voor hen is er dan weer perspectief !
Zij zullen op eigen benen kunnen staan. Daar is het Studiefonds PLUS om te doen.

Donaties !
Het fundament van de stichting bent u die ons zo loyaal volgt
en bijstaat. Onze dank is groot, niet alleen voor uw euro’s maar
ook voor uw sympathie.
Bijzondere vermelding verdient het initiatief van één van
onze jongeren om
Studiefonds PLUS
aan te melden voor
het jaarlijkse
“Steuntje in de rug”
van Verzekeraar Univé.
Wij ontvingen een
bedrag van 1000 Euro.
Dank ook aan de locale
ledenraad van Univé.

Persoonlijk en vertrouwelijk
Onze jongeren komen door omstandigheden of achterstand
niet in aanmerking voor regulier onderwijs of arbeid. Hun individuele situatie is bepalend voor onze hulp. Zie hun verhaal op
de volgende pagina.
Een goede verstandhouding en vertrouwensrelatie zijn voorwaarde voor de effectiviteit van onze hulp. In verband met
de privacy van de jongeren is het lastig om via de publiciteit
donateurs te werven voor ons fonds. Daarom hopen wij op u
te mogen rekenen om via mond-tot-mondreclame Studiefonds
PLUS ook bij anderen onder de aandacht te brengen.

Uitgeprocedeerd en dan?
Terugkeren naar het thuisland kan alleen met een paspoort en
wanneer het eigen land de remigrant wil toelaten. Alleen met
een goed plan en finaniële steun kan terugkeer dan een succes
worden. Zo begeleidde Studiefonds PLUS een aantal jonge
terugkeerders met educatie en microkrediet naar hun nieuwe
levensfase. Hun berichten zijn positief zij het dat
het leven in een ontwikkelingsland hard en ongewis blijft.

www.studiefondsplus.nl
‘It takes a village to raise a child’
Een kind groeit op in een gemeenschap waar het een veilig
onderdak heeft, waar onderwijs is, gezondheidszorg en een
overheid die ons welzijn waarborgt. Juist aan die dingen ontbreekt het de jongeren die een beroep doen op ons fonds.
Zij zijn afhankelijk van de goede wil van andere mensen.
In het bijzonder geldt dit voor uitgeprocedeerde ex-asielzoekers die niet kunnen terugkeren. Denk bijvoorbeeld aan ‘de
Somaliërs’ in hun tentenkamp.
Studiefonds PLUS ontfermt zich over een aantal van dit soort
mensen, geeft hen een dak boven het hoofd en tracht, met
educatieve activiteiten, hun leven inhoud te geven. Intussen zoeken wij naar sprankjes licht en vleugjes hoop in hun
juridische status.

Studiefonds PLUS
geeft kansen en perspectief
Ook in 2013 hopen wij ons werk te kunnen voortzetten. Met
uw steun gaat dit zeker lukken.
Wij wensen u allen een voorspoedig 2013.
Met hartelijke groet, mede namens het bestuur,
Françoise Gaarlandt-Kist

Studiefonds PLUS
steunt jongeren die tussen
wal en schip vallen
Geen belangstelling meer voor PLUS Post? Mail ons: Afzegging PLUS Post. Even goede vrienden !
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Jongeren die door Studiefonds PLUS worden ondersteund
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Inburgeraars
S. en L. (27, 29 jr.) twee Georgische broers, gevlucht uit Abchazië, hebben formeel hun inburgering voltooid. Zij willen aan de
slag in de sportwereld en volgen met onze hulp een opleiding tot Fitnessdocent. Omdat de Nederlandse taal en het studiejargon
bijna onoverkomelijke barrières zijn krijgen zij extra begeleiding en taallessen.
A.S., vluchteling uit Burkina Faso, is ook officieel ingeburgerd. Zijn vaardigheden en ambitie liggen in ‘de zorg’.
Studiefonds PLUS steunt ook hem met extra taallessen om zijn opleiding (Mbo) te kunnen volgen en voltooien.

Vrijwillige terugkeerders
S. uitgeprocedeerd, kwam via terugkeerorganisatie IOM (Int. Org. voor Migratie) op ons pad. Men vroeg Studiefonds PLUS om
hem te assisteren bij zijn terugkeer. S. heeft in korte tijd (o.a. via thuisstudie) twee diploma’s gehaald om zich te kunnen voorbereiden
op een eigen IT-bedrijf in de republiek Guinée (internetcafé, verkoop en onderhoud pc’s) .
M. (25 jr.) is als alleenstaande minderjarige uit West-Afrika naar NL gekomen miste het Generaal Pardon. Na zijn besluit tot
terugkeer betaalde Studiefonds PLUS zijn rijlessen wat hem de kwalificatie ‘zeer goede chauffeur’ opleverde. Een rijbewijs is niet
verkrijgbaar zonder sofinummer ! Voor zijn toekomstige leven in Guinée of Conakry zoeken wij naar een tweedehands kiepwagen
voor zandvervoer in de bouw.
Met behulp van Studiefonds PLUS zijn een aantal jongeren reeds teruggekeerd.. Onze terugkeerders voorzien in hun levensonderhoud met de teelt van eenvoudige gewassen (cassave), verkoop van frisdrank uit diepvrieskist-met-aggregaat, met een
motortaxidienst en verkoop van tweedehands en nieuwe goederen uit Nederland. Af en toe doen zij nog een beroep op ons
fonds, bijvoorbeeld voor dokterskosten.

Buitenlandse studenten
A. (19 jr.) uit Bolivia woonde als minderjarige samen met moeder illegaal in Nederland. Dankzij de onderwijsplicht kon hij zijn
Vmbo-diploma behalen, maar op zijn 18e moest hij ons land verlaten.
Studiefonds PLUS zocht naar particuliere sponsors* en hielp hem, samen met moeder, op weg terug naar Zuid-Amerika.
Met extra bijlessen en een aanvullend schooljaar op vwo-niveau volgt hij nu een pilotenopleiding in Santa Cruz (BO).
S. (22 jr.) uit Colombia woonde als kind alleen met zijn vader in Cali. Toen vader stierf haalden familieleden hem naar Nederland,
naar de illegaliteit. Vanwege zijn grote muziktalent en ambitie kon hij, met behulp van ons fonds, eerst in NL nog de Mbo-opleiding
Uitvoerend kunstenaar afmaken. Nu studeert hij, ook met hulp van sponsors*, aan de Muziekopleiding van Universidad Javeriana in
Bogota.
*Er zijn nog niet genoeg sponsors !
Z. (24 jr.) is een zeer begaafde Chinese student aan de Erasmus Universiteit (International Bachelor Economics and Business). Zijn
beide ouders (die zijn studie betaalden) kwamen vorig jaar in China om bij een verkeersongeluk. In samenwerking met de universiteit
helpt Studiefonds PLUS hem met het collegegeld voor zijn laatste studiejaar.

Uitgeprocedeerd !
De jongeren die uitgeprocedeerd zijn maar niet kunnen terugkeren worden geholpen met woonruimte, levensonderhoud en
cursussen (electriciteit, loodgieterij, fietsen maken en zelfs een online-opleiding aan de London School of Journalism). Het is deze
groep die ons de meeste zorgen (en kosten) baart.
Wij sluiten ons aan bij de noodkreten in de media over deze politieke verschoppelingen en zoeken naar meer steun voor deze mensen.
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