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LS 

In het verleden hebben we vaak een beroep op u gedaan in verband met onze telefoonkaartenactie 

voor ingeslotenen in Detentiecentrum Zeist. Velen van u hebben daar gehoor aan gegeven en we 

hebben dan ook vele jaren met Kerstmis, Pasen en Pinksteren alle ingeslotenen een telefoonkaart 

van tien euro kunnen geven. Aan het einde van de Ramadan kregen de moslims een zonnebloem. 

Daarnaast ondersteunden we de activiteitenbegeleiding met tal van goederen.  

Sinds vorig jaar is het telefoonbeleid veranderd, waardoor de telefoonkaart (een geliefd geschenk!) 

niet meer gebruikt wordt. Daarom hebben we – enigszins ad hoc – met Kerstmis 2017 warme mutsen 

en sjaals geschonken en met Pasen (op verzoek van de ingeslotenen zelf) een doos met vers fruit. 

Ook dit jaar zullen we een attentie bezorgen die aansluit bij de wensen van de mensen. Maar 

daarvoor doen we geen beroep op u, want we hebben nog voldoende voor dat doel geoormerkt geld 

in kas. Er zitten steeds minder mensen in het Detentiecentrum, dus de kosten zijn aanzienlijk lager 

geworden. Op dit moment zijn er 48 mannen en 12 vrouwen aanwezig, en af en toe een gezin dat 

uitgezet gaat worden.  

Vorig jaar hebben we voor het eerst een ander soort kerstactie gehouden. SAVIZ heeft zich toen 

achter het werk van kunstenaar Isabel Ferrand gesteld. Zij geeft wekelijks de vrouwen in het 

Detentiecentrum naailes. Deze vrouwen ervaren dat als een zeer welkome time out. Ze leren iets dat 

ze altijd kunnen gebruiken en maken kleding voor zichzelf of elkaar. Dit werk dreigde Isabel te 

moeten opgeven omdat ze in geldnood kwam. Ook kunstenaars kunnen niet van de lucht leven. In 

opdracht van SAVIZ maakte ze een prachtig wandkleed waaraan vele vrouwen in en buiten het 

Detentiecentrum mee borduurden. In 15 verschillende talen wensen mensen elkaar vrede, liefde en 

een goede toekomst! Dit kleed van de hoop werd bij de 150ste in april 2018 wake symbolisch 

aangeboden aan de burgemeester van Zeist en hing van Pasen tot september in het stiltecentrum 

van het Detentiecentrum. Deze maanden reist het langs verschillende kerken in de regio. Het is een 

ontroerend mooi kleed geworden. Mocht het detentiecentrum gaan sluiten, dan zoekt SAVIZ samen 

met Isabel Ferrand een andere passende plek voor het kleed, een plek waar asielzoekers en 

vluchtelingen er moed aan kunnen ontlenen. 
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Dit jaar willen we een substantiële gift geven aan Villa Vrede in Utrecht (zie bijgevoegde folder). Dit 

doel past bij SAVIZ omdat Utrecht een regionale functie heeft. Mensen die door het Detentiecentrum 

Zeist of een AZC op straat worden gezet omdat ze niet uitzetbaar zijn, zoeken vaak daar een plek om 

te overleven. Omdat Villa Vrede mag blijven en moet verbouwen, is dit een mooi moment om de 

focus van onze Kerstactie daarheen te verplaatsen. 

Wat doet SAVIZ nog meer? 

We hebben een vast fonds waaruit we renteloze leningen verschaffen aan vluchtelingen en 

asielzoekers die dringend geld nodig hebben, maar daarvoor niet bij een andere instantie kunnen 

aankloppen. In principe lenen we het geld, maar vaak wordt een deel daarvan omgezet in een gift. 

Als er helemaal niet afbetaald kan worden, wordt het meteen een gift. Zo betaalt SAVIZ maandelijks 

een bedrag aan kamerhuur voor iemand in Zeist, die in de wachtkamer van de asielprocedure zit en 

50 euro leefgeld krijgt via de bed-bad-broodregeling, verzorgd door de Stichting Vluchtelingkinderen. 

Een Palestijnse vrouw kon via de stateloos-regeling genaturaliseerd worden. Aan deze verheugende 

ontwikkeling hing een niet op te brengen prijskaartje van 500 euro voor de leges. Een vluchteling die 

al heel lang in Nederland verblijft en niet terug kan omdat zijn land hem weigert, had dringend een 

nieuwe bril nodig. Enzovoort. SAVIZ werkt bij deze aanvragen nauw samen met andere instanties 

zoals VWMN, de Stichting Samen Oplopen, Stichting Vluchtelingkinderen en Stichting Tolérance. 

Ons vaste fonds heeft een buffer van ca 25.000 euro om direct hulp te kunnen bieden. Dreigen we 

onder die grens te zakken, dan kloppen we aan bij onze donateurs. Hebben we meer in kas, dan 

schenken we meer weg. Zo ging vorig jaar een bedrag van 5000 euro naar STIL (Utrecht) in verband 

met een tekort in hun begroting in een project voor vrouwen zonder Bed, Bad en Brood. 

Soms fungeert SAVIZ als ‘bank’ voor specifieke projecten zoals ‘Kinderen naar Lobbus’, waarmee ook 

kinderen van asielzoekers en vluchtelingen in staat zijn om in de zomervakantie een week vakantie te 

vieren, samen met andere Zeister kinderen. 

DIT JAAR VRAGEN WE UW STEUN VOOR VILLA VREDE. 

U kunt uw gift overmaken op onze bankrekening NL25 INGB 0007 4540 20 

 

Vermeld bij het overmaken svp ‘Villa Vrede’. 

Wij danken u voor uw trouwe steun en belangstelling en wensen u veel vrede en alle goeds! 

Met een hartelijke groet, 

Corja Menken-Bekius 

 

 


