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Vrienden, sympathisanten

BED BAD EN BROOD

Een terugblik op 2015 leidt bij uitstek tot een dankwoord aan
ieder die belangstelling heeft voor St. Studiefonds PLUS. In het
bijzonder dank voor uw donaties, eenmalig of voor langere
termijn, die daarvan de materiële uitdrukking zijn.
Uw vertrouwen in de kleinschaligheid van de werkzaamheden
is de basis van ons werk.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Françoise Gaarlandt-Kist

Studiefonds PLUS
steunt jongeren
die tussen wal en schip vallen

Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben
geen huis, geen geld, geen toekomst.
Studiefonds PLUS geeft Bed Bad en Brood.
20 Euro per dag per persoon

2016 en verder

Helpt u mee?

Nederlandse les

Doneer aan Studiefonds PLUS

De taal is het allerbelangrijkste om je weg in Nederland te
kunnen vinden. Na slechte ervaringen met grote ‘onderwijsfabrieken’ vonden wij voor treffelijke taallessen bij het
buur tproject Samen met de buurt in Haarlem. Onze hulde
voor de professionele docenten die op vrijwillige basis
werken en daardoor ook de kosten laag kunnen houden.

Bezoek aan Terugkeerders in Zuid-Amerika

Studiefonds PLUS
helpt vluchtelingen

Aan Karla en Adhemar (Bolivia) en Steven (Colombia)
brachten wij een werkbezoek. Hoewel het naar omstandigheden goed gaat is ook daar morele, en soms nog wat
financiële, suppor t nodig. Wij zijn trots op Steven Muñoz
die naast onze steun een extra studiebeurs ontving uit eigen land wegens zijn
goede prestaties aan Universidad Javeriana
(conservatorium) in Bogotá.

Nederlands paspoort. En nu?

Internet voor de liefde

Vrijwillige Terugkeerders in Afrika

Als uitgeprocedeerde asielzoeker
kan je geen meisje vinden in NL. Je
hebt geen geld, geen status, geen
toekomst. Maar een van onze jongens vond via de internetcommunity van zijn stamgenoten toch zijn
meisje, in Senegal. Omdat zij als
lerares met vast inkomen een reisvisum kon krijgen, spendeer t zij nu haar schoolvakanties bij
haar ‘Nederlandse’ vriend.

Nkem Orock (Kameroen) kreeg dit jaar zijn Nederlands
paspoor t. Een lang gekoesterde wens. Maar sindsdien zoekt
hij naar werk. Wij bevelen hem van har te bij
u aan met zijn sociale, spor tieve en culinaire
vaardigheden en, last but not least, zijn Ba Int.
Business and Management Studies van Hogeschool Amsterdam. E: orocknkem@hotmail.com

Het permanente contact met teruggekeerden levert een
dramatisch beeld op van Sierra Leone en Guinée met de
ebolacrisis als dieptepunt en democratische verkiezingen met
avondklok en politiegeweld als ‘hoogtepunt’ van vooruitgang.
Wij steunen onze terugkeerders, waar nodig, nog altijd.
Bijvoorbeeld voor aankoop van een stukje bouwgrond, voor de
begrafenis van een familielid of voor medische behandeling.

Doneren
•
•

Ga naar : www.studiefondsplus.nl/donateur-worden 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. Vraag desgewenst schenkingsakte op.

>

PLUS Post
De NRC Weekend-publicatie (O&D 7/8 februari 2015,
De Derde Helft) heeft bijzondere reacties en nieuwe vrienden opgeleverd. Dank voor uw giften en creatieve bijdragen.

Documentaires

Studiefonds PLUS is onderdeel van de webdocumentaire van
het interactieve mediaproject De Asielzoekmachine, een
nieuwe manier om opinievorming en debat te stimuleren,
onder regie van Eefje Blankevoort (Prospektor) en Els van Driel.
Wij dragen financieel bij aan No Place for a Rebel (2016) van
Maartje Wegdam over een kindsoldaat die als volwassene zijn
plaats in de samenleving moet hervinden.
Tevens aan The Survivors, een Sierra Leoons filmproject
over ebola-overlevenden, begeleid door o.a. NL filmmaker
Boris Gerrets (PBF Stipendium 2013).
Van documentairemaker Reber Dosky,
van oorsprong uit Koerdistan, die met
onze steun zijn filmcarrière begon,
draaide tijdens IDFA 2015 de film
The Sniper of Kobani.
Ook de door ons gesteunde Tom Linszen vervolgt zijn
videoprojecten, over CODA’s (Children of Deaf Adults)
en over Rinus Michels, vanuit het perspectief van dove
kinderen, aan wie hij (R.M.) gymlessen gaf in 1963.

Studiefonds PLUS
geeft kansen en perspectief

Schoolmeubels en Onderwijs

Via onze deelname aan Geef.nl kunnen we gratis tweedehands
schoolmeubilair sturen naar Mars Hill School Complex in AccraOsu, Ghana. De meubels zijn aangeboden door de Paus Johannesschool in Rotterdam Lombardijen.

België voor meer mogelijkheden

Twee van onze clienten ver trokken naar België. Daar zijn
(vooralsnog) meer mogelijkheden voor gezinshereniging/
verblijf en werk. Ook hen bieden wij onze steun.

Onderwijs en Terugkeer

Duizenden Ghanezen wonen in ons
land, legaal en illegaal. Wij dragen bij
aan de universitaire studie van twee
jongvolwassen kinderen van een
illegale Ghanees.

Ook werken wij aan zijn eigen terugkeer zodat hij, na 12 jaar,
met zijn gezin herenigd kan worden.

Doneren?

Studiefonds PLUS is een Algemeen Nut Beogende Instelling
ANBI Fiscaal nummer: 8194 35 120
(is ook het RSIN bij uw giften)

IBAN NL76 ABNA 089 39 33 732

Stichting Studiefonds PLUS
Postadres: Keizersgracht 117 | 1015 CJ AMSTERDAM
Tel 06 53 611 609 | E: post@studiefondsplus.nl
KvK 343 02 131 | IBAN NL76ABNA0893933732
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