STICHTING
ONDERSTEUNING
VLUCHTELINGEN
AMSTELLAND
Oorlog. Chaos. Wanhoop. Vluchten. Dan krijg je een verblijfsvergunning,
woonruimte en ben je veilig. Helemaal gelukkig ben je als je gezin mag komen.
Alleen... je hebt geen geld om hun visum- en ticketkosten te betalen. Zorg- en
huurtoeslag laten op zich wachten maar de zorgverzekering moet betaald. Je
krijgt te maken met ongebruikelijke kosten als legeskosten. Je hebt weinig
inkomen en niet kunnen sparen.
Er zijn nog nooit zoveel mensen op
de vlucht geslagen. Ook in ons land
neemt het aantal vluchtelingen
toe. Vluchtelingen krijgen te maken
met hoge kosten zoals legeskosten
en ticket- en visumkosten bij
gezinshereniging. Soms mogen zij
niet werken. Bijna altijd hebben
zij weinig inkomen. De SOVA kan
hen financieel ondersteunen, maar
alleen met uw hulp.
Vluchtelingen willen we een kans
geven om hier aan hun toekomst
te werken. Daarbij kunnen we hen
financieel ondersteunen.
Meer informatie?
SOVA
0297 540195
info@stichtingsova.nl
www.stichtingsova.nl

Voorbeelden van vergoedingen:
• legeskosten zoals bij geboorte
van kind
• bijdrage tweedehandsfiets
• lening als huur- en zorgtoeslag
op zich laten wachten
• schoolreisje of zwemles
• cursus of korte opleiding
Doet u mee om vluchtelingen
een toekomst te geven? Wordt
donateur of geef een eenmalige
bijdrage.
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“Na elf jaar zijn we weer samen”
Na elf jaar je vrouw en kinderen weer in je
armen sluiten, dat overkwam de heer Akkassa.
Hij was elf jaar geleden gevlucht uit Ethiopië en
heeft jarenlang geen contact met zijn vrouw en
drie zoons gehad omdat dit te gevaarlijk was.
Via een vriend is het contact hersteld en een
langdurige en complexe gezinsherenigingsaanvraag volgde. De heer Akkassa is door medische
klachten afgekeurd voor de arbeidsmarkt. Hij
kan de kosten voor de vliegtickets niet zelf betalen. De SOVA vergoedt de tickets voor zijn gezin
waardoor het gezin na elf jaar weer samen kan
zijn. Vader: ‘Ik heb mijn kinderen elf jaar niet
gezien, nu zijn ze groot geworden. Ik kan niet
zeggen hoe blij ik ben dat we samen zijn. Ik was
altijd alleen in Nederland, altijd thuis alleen,
beetje depressief, nu voel ik me echt gelukkig!’

“Een fiets, zoals andere Nederlanders”
De familie Alhaddar woont sinds oktober 2014
in Nes aan de Amstel. De ouders zijn druk bezig
de Nederlandse taal te leren. De kinderen gaan
naar school. Fietsen zijn voor hen onmisbaar.
Dochter Rama: ‘Wij fietsen elke dag een half
uur naar school in Amstelveen.’ En vader: “Ik
heb geen auto en de bus en tram zijn heel duur.
Een fiets is ook goed voor sporten. We hebben
een fiets echt nodig in Nederland, zoals andere
Nederlanders’. Het gezin heeft een uitkering en
er is dus weinig geld voor extra kosten zoals een
fiets of sportvergoeding. De bijdrage van het
SOVA is dan ook van onmisbaar belang. Vader:
‘Ik wil heel graag werken. In Syrië werk ik altijd,
maar nu eerst Nederlands leren want iedereen
zegt nee geen werk voor jou, eerst taal’.”
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