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Vrienden, sympathisanten
en donateurs
Het jaar 2014 is voorbij. Tijd voor een terugblik en een blik
vooruit op de activiteiten van Studiefonds PLUS. Maar niet
voordat weer uitdrukkelijk dank is gezegd voor uw
belangstelling, daadwerkelijke steun of financiële bijdrage.
Die vormen de pijlers waarop de stichting rust.

2015 en verder
Ook voor 2015 en de volgende jaren blijft Studiefonds
PLUS gericht op het handhaven en tot een goed einde
brengen van lopende toezeggingen aan jonge mensen die
in moeilijke omstandigheden verkeren. Voorop staat altijd
de educatie. Die is echter zonder mentaal evenwicht, een
goede gezondheid en behoorlijke huisvesting niet mogelijk.
Daarom besteedt de stichting ook aan die aspecten
veel aandacht.

Kansen in een onzekere wereld
Karla (Bolivia) kreeg de kans om in Nederland te studeren.
Na het behalen van haar Ba zocht zij, in het haar ‘extra
zoekjaar’, tevergeefs naar een baan. De crisis, ook op de
banenmarkt, zat haar tegen. Zij moest ons land dan ook
verlaten.
Hoewel ook Bolivia zelf chronisch in crisis is, vond Karla,
dankzij haar Europese educatie, binnen een maand werk.
Niet van het niveau dat zij waard is en met een salaris dat
nauwelijks ruimte biedt om (veilige) huisvesting te kunnen
betalen, maar wij ver trouwen op de toekomst.
Vriendin Alicia (Paraguay) vond wèl werk, mede dankzij
haar net verworven NL nationaliteit.

Met blijdschap geven wij kennis …
... van het feit dat een van
onze ex-vluchtelingen, na 10
jaar procederen, toch een
permanente verblijfsvergunning kreeg. Het uitzicht op
een volwaardig Nederlanderschap is voor Amara en zijn
vrouw (ook ex-vluchteling)
als een wedergeboorte. Maar
zo vreugdevol als dit klinkt,
de toekomst zal nog gepaard
gaan met het overwinnen van
vele maatschappelijke drempels (taal, educatie, werkgelegenheid). Waar mogelijk zal
ons fonds hem in zijn nieuwe
levensfase steunen.
Ook geven wij met blijdschap kennis van de geboorte van
enkele kinderen van jonge mensen die met behulp van
Studiefonds PLUS zijn teruggekeerd naar hun thuisland.
Bijzondere vermelding verdient de baby die in zijn tweede
voornaam een link met ons studiefonds heeft meegekregen.
Zal West-Afrika hem de
gezondheid, educatie en
veiligheid kunnen bieden
die voor ons in Nederland
zo vanzelfsprekend zijn?
Ebola, malaria, econmische
vooruitgang: er zit hem op
dit moment nog veel tegen.

Boubacar Gaarlandt Barry

Doneren
•
•
•

Uw gift via Online Doneren of Direct overmaken naar
NL76ABNA0893933732
Denkt u daarbij ook aan een gift voor de duur van 5
jaar (met fiscaal voordeel). Daarvoor is geen notariële
akte meer nodig.
Ga naar : www.studiefondsplus.nl/donateur-worden

Alicia en Karla

Studiefonds PLUS geeft kansen en perspectief

>
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Geluk en Ongeluk
Terugkeer
Aan Mamadou Tidjane (26) gaven wij de kans (rijbewijs, microkrediet) om terug te
keren naar de republiek Guinée die hij in 2001, op 14-jarige leeftijd, als weeskind
ontvluchtte. Zijn dorp was overvallen in de spill over van de naburige Sierra Leoonse
burgeroorlog.
Was het geluk of ongeluk dat hij inder tijd door een Belgische weldoener naar Europa
is geholpen met de afscheidswoorden: ‘ Hier is een treinkaar tje naar Nederland. Vraag
daar maar asiel aan’? Een langdurige verblijfsvergunning bleek er bij ons namelijk niet
in te zitten. Jarenlang leefde hij ondergronds en werd daar ten slotte letterlijk ziek van. Met medische ondersteuning van
Stichting Kruispost Amsterdam - hulde aan het ar ts-vrijwilligerswerk voor illegalen! - en praktische hulp van Studiefonds
PLUS aanvaardde Mamadou toch maar de terugtocht naar huis.
Alleen grootvader, zo wist hij, was nog in leven. Was het geluk bij een
ongeluk dat de oude man, naar goed gebruik onder zijn stamgenoten,
bij andere vrouwen voor vele halfbroers en zusters had gezorgd?
Mamadou is dus geen weeskind meer.
Toch moet hij als ieder ander voorzien in zijn eigen levensonderhoud
(en dat van de familieleden) met de verkoop van mobiele telefoons.
Maar ook in Guinée heeft de ebola-epidemie - die in Mamadou’s eigen
geboor testreek is losgebroken; - de economie platgelegd.
Geluk of ongeluk?

Studiefonds PLUS
steunt jongeren die tussen
wal en schip vallen

Uitgeprocedeerd maar niet kunnen
terugkeren
Twee jongemannen (resp. uit Sierra Leone en Mauritanië)
behoren tot de groep van uitgeprocedeerde asielzoekers
die niet naar hun land kunnen terugreizen omdat zij geen
paieren hebben die hun nationaliteit kunnen bevestigen.
Het zijn twee van de velen die zo in NL rondzwerven
zonder enig middel van bestaan.
Een geluk bij een ongeluk dat Studiefonds PLUS hen kan
ondersteunen met levensonderhoud en morele suppor t
en bemiddeling bij het vinden van huisvesting. Kor t gezegd,
met Bed, Bad en Brood.

Studiefonds PLUS is een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) en voldoet aan alle transparantievereisten die vanaf
2014 gelden.

Pas als de overheid, overeenkomstig de uitspraak van
‘Europa’, deze zorg overneemt kan ons studiefonds zich
terugtrekken.

ANBI Fiscaal nummer: 8194 35 120
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