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1. Achtergrond 

Wij Zijn Hier is een zelforganisatie van vluchtelingen zonder papieren in Amsterdam die hun 

onmogelijke situatie onder de aandacht wil brengen. Eind oktober was er op de mailinglijst van 

Wij Zijn Hier veel discussie over de aanstaande uitspraak van de Europese Raad (ECSR) over 

recht op opvang na aanleiding van een klacht van de Protestantse Kerk Nederland ten tijden 

van de Vluchtkerk - en alle gevolgen die deze zou kunnen hebben: Wordt er wel aan de 

oproep gehoor gegeven? Wordt er geen drama als nachtopvang voorgesteld, waarbij 

vluchtelingen iedere dag met hun tassen op straat staan, in de kou. Daarnaast wilden de 

vluchtelingen duidelijk maken dat opvang geen doel zou moeten zijn maar een middel. 

Namelijk een stabiele situatie creëren van waaruit aan een echte oplossing gewerkt kan 

worden. Een leven met menselijke waardigheid en een toekomst. 

Iedereen was het er wel over eens dat het momentum benut moest worden - omdat er 

ongetwijfeld vraag zou zijn naar de mening van vluchtelingen over de uitspraak. 

 

Naast ideeën over demonstraties en persconferenties en dergelijke, is er ook een vluchteling 

met het idee gekomen voor een mars van Amsterdam naar Den Haag. Er werd een groep 

actieve vluchtelingen en supporters gevormd die dit idee vorm gaven. Het was nogal een 

uitdaging vanwege de zeer korte termijn en de enorme logistieke uitdagingen die erbij kwamen 

kijken, maar dankzij de hulp van velen is het gelukt. In dit verslag meer informatie over het 

verloop van de mars en wat het heeft opgeleverd. Naast alle media-aandacht, dient een ding 

genoemd te worden: het moment waarop de groep na drie dagen lopen in Den Haag 

aankwam, was een onvergetelijk moment. Mensen waren zo trots dat ze de hele tocht hadden 

uitgelopen. Weken later nog refereren vluchtelingen er aan. ‘Toen ik eraan begon had ik nooit 

gedacht dat het iets was dat echt mogelijk was. Maar we hebben het echt gedaan!’ 

2. De mars in het kort 

Er werd gelopen van Amsterdam naar Den Haag, in drie dagen: 18, 19, 20 november. De 

aanleiding is de uitspraak van de ECSR op 11 november en de exacte datum is gekozen 

omdat op 20 november in de Tweede Kamer gesproken wordt over opvang en terugkeer. 

Meer informatie over de commissie vergadering: 

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2014A04479 

Brief van de supporters van Wij Zijn Hier aan de Gemeente Amsterdam over de uitspraak 

ECSR: 

www.facebook.com/WijZijnHier/photos/a.440048432695392.102257.423445664355669/85666

7917700106/?type=1 

De nadruk lag op het informeren van het Nederlandse publiek – door middel van het 
benaderen van pers vooraf, het uitdelen van flyers tijdens de mars, het organiseren van 
informatie avonden tijdens de mars, en natuurlijk door zichtbaar en hoorbaar te zijn met 
banners, slogans en gezongen tekst tijdens het lopen. 
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De mars liep van Amsterdam (gemeentehuis) naar Den Haag (Tweede Kamer). Dit is 
symbolisch omdat de afgelopen jaren de verantwoordelijkheid voor deze groep steeds van 
torentje naar burgemeester werd gegooid, zonder daadwerkelijke oplossing. 
 
De route is aangemeld bij alle gemeenten waar de mars doorheen loopt. Voor de 
organisatoren was er een gedetailleerd draaiboek en contactinformatie beschikbaar. Het 
programma zag er als volgt uit. 
 
18 nov (~22 km): Van gemeentehuis Amsterdam naar Hoofddorp 
 
Een demonstratie en mediamoment bij het Stadhuis van Amsterdam. Demonstratie door 
Amsterdam, met Sambaband. Onderweg een solidariteitsdemonstratie bij Schiphol 
Detentiecentrum. ’s Avonds een programma in de Johannes de Dooperkerk over de situatie 
van de vluchtelingen, waar ook onderdak wordt verschaft. 
 
Route: Gemeentehuis - Dam - Rozegracht – Sloterweg/vaart naar het detentiecentrum 
Schiphol. Vanaf daar naar Hoofddorp. Geheel door bewoond gebied, zodat veel flyers kunnen 
worden verspreid.   
 
19 nov (~24 km): Van Hoofddorp naar Leiden 
 
Demonstratie bij het grote kantoor van de IND in Hoofddorp. Mars met een stop voor lunch en 
theepauze in de kerken van Nieuw-Vennep en Buitenkaag. Op gemeentegrens van Leiden 
ontvangst door Doorbraak met thee en koekjes. Avondprogramma in Vrijplaats Leiden, 
onderdak en douche door Doorbraak Leiden. 
  
Route: Door Hoofddorp, Nieuw Vennep, Warmond, Leiden.  Een deel van de route loopt 
buiten bewoond gebied. Dit geeft echter mooie foto’s van de mars.  
 
20 nov (~18 km): Van 
Leiden naar Den Haag 
 
Laatste dag van de mars. 
Kortste dagafstand, maar 
vroege start om op tijd bij 
de Tweede Kamer te 
zijn! Pauze onderweg, 
geregeld door Le Sabot.  
De mars eindigt op het 
Plein voor de Tweede 
Kamer, waar een 
commissievergadering 
over opvang en 
terugkeer plaats vindt. 
Aldaar demonstratie en 
gesprek met politici. 
Enkele deelnemers en 
supporters volgen de 
vergadering binnen.  
 
Route: Door Leiden, Voorschoten, Den Haag.   
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3. Deelnemers en voorzieningen 
 

Deelnemers: 

Rond dertig vluchtelingen van Wij Zijn Hier (uit vier verschillende locaties in Amsterdam) 
hebben de gehele mars gelopen van Amsterdam naar Den Haag. Er sloot ook een vluchteling 
uit Leiden aan voor de hele tocht.  
 
Daarnaast namen vele supporters, sympathisanten en vluchtelingen deel voor een of twee 
dagen. De mensen die meeliepen waren supporters die al lang betrokken waren bij Wij Zijn 
Hier, of bijvoorbeeld bij het No Border netwerk, maar ook mensen vanuit de betrokken kerken, 
of mensen die de persberichten hadden gelezen. De Sambaband liep een heel stuk van de 
mars mee op de eerste dag en bij detentiecentrum Schiphol. Helaas kwamen de vluchtelingen 
van Recht op Bestaan uiteindelijk toch niet.  
 
Daarnaast kwamen er mensen speciaal voor de acties, zoals de solidariteitsactie bij 
detentiecentrum Schiphol en de demonstratie voor de Tweede Kamer in Den Haag of voor de 
avondprogramma’s. In de Johannes de Dooperkerk waren er honderden mensen op komen 
dagen. Bij het programma in de Vrijplaats Leiden waren er enkele vluchtelingen zonder 
papieren uit Leiden, wat emotionele ontmoetingen opleverde van mensen die elkaar van jaren 
geleden uit een asielzoekerscentrum kenden, maar elkaar totaal uit het oog verloren waren.  
 
Vervoer: 

De lopers kwamen op eigen gelegenheid met openbaar vervoer naar het stadhuis in 
Amsterdam. De vluchtelingen hadden daarvoor vooraf OV tickets gekregen. De spullen van de 
Vluchtelingen werden op hun locatie opgehaald en naar de slaapplaats gebracht. Tijdens de 
mars werden de persoonlijke benodigdheden steeds verplaatst naar de volgende slaapplaats. 
Diverse auto’s brachten dagelijks nieuwe vluchtelingen. Aan het eind van de mars haalde een 
bus van Theaterstraat de lopers op uit Den Haag om hen terug te brengen naar Amsterdam. 
 
Overnachting: 

De eerste overnachting was in Hoofddorp, bij de Heilige Johannes de Dooperparochie. De 
tweede overnachting was in Leiden, op het kantoor van Doorbraak. De Johannes de 
Dooperkerk leverde ook matrassen. In de kerk was er eveneens gelegenheid om te douchen, 
wat voor veel vluchtelingen een luxe was, omdat in de huidige locaties van Wij Zijn Hier geen 
douches zijn. In Leiden werd het douchen door Doorbraak geregeld, bij vrijwilligers thuis. Dit 
waren bijzondere ontmoetingen waarbij de vrijwilligers en vluchtelingen elkaar leerden kennen. 
 

Eten: 

Gaarkeuken Le Sabot zorgde gedurende de gehele mars voor ontbijt, lunch en avondeten, 
evenals voor koffie, thee en water gedurende de dag. Diverse andere mensen boden ook eten 
aan in de vorm van lunch of koffiepauze. 

Veiligheid: 

Er waren lichtgevende hesjes beschikbaar zijn voor de leden van de ordedienst. Helaas waren 
de lichtjes in de Vluchtgarage blijven liggen, wat wel gemist werd. Maar op moeilijke stukken 
was er politiebegeleiding. Dokter of EHBO bleek gelukkig niet noodzakelijk, hoewel mensen 
wel pijnlijke voeten en blaren hadden. Mensen brachten spontaan schoenen voor de 
deelnemers. Ook vooraf waren al diverse schoenen gebracht. De strafrechtadvocaat die stand 
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by was, was gelukkig ook niet nodig. Er was een route coördinator en alle organisatoren 
hadden een draaiboek en een contactenlijst bij zich. 

Organisatie: 

De organisatie ligt in eerste instantie in handen van de vluchtelingen. Diverse van hen hebben 
ook meegelopen met een mars van Straatsburg naar Brussel. Daarnaast zijn er supporters 
beschikbaar om te ondersteunen met organisatorische taken. 
 
Avondprogramma: 

Op de eerste avond was er een uitvoerig avondprogramma met diverse sprekers en muziek. 
Vluchtelingen van Wij Zijn Hier en gastsprekers namen het woord. Op de tweede avond werd 
er uitbundig gedanst tot in de late uurtjes op muziek die een van de vluchtelingen als DJ 
verzorgde. Een zeer welkom ontspanningsmoment voor de lopers. In beide locaties hing een 
prachtige foto expositie van Manette Ingenegeren, die de groep al ruim twee jaar volgt.  
 

4. Impact / bereik 
 
De nadruk lag op informeren en niet op mobiliseren, omdat er logistiek beperkingen waren op 
het aantal mogelijke deelnemers. Mobilisatie is vooral gedaan binnen de vluchtelingengroep 
Wij Zijn Hier en via Facebook en mailinglijsten. Er is wel separaat opgeroepen voor de 
verschillende acties en avondprogramma’s, via diverse kanalen (vanuit Wij Zijn Hier, maar ook 
vanuit de Johannes de Dooperkerk en vanuit Doorbraak Leiden). 

De mars werd kort aangekondigd in een persbericht over de ECSR uitspraak. Vlak voor de 
mars is er een separaat persbericht verspreid. 

De media-aandacht was overweldigend. Al op de eerste dag was bijna alle nationale media 
aanwezig. Een camera van het ANP en van de NOS. Radio 2, nationale kranten. Daarnaast 
diverse locatie media, zoals AT5, het Parool en andere regionale kranten en radiozenders. Op 
deze wijze is er een enorm bereik geweest. De meeste media aandacht was positief en gaf 
duidelijk weer waar de vluchtelingen voor liepen: een menswaardig bestaan. Ook werd veel 
aandacht besteed aan het asielgat, de uitspraak, het probleem van nachtopvang. 

Enkele artikelen staan hieronder weergegeven. Meer is te zien op de Facebook 
evenementpagina van de mars. 

Tijdens de mars werden er updates met foto’s geplaatst op de Wij Zijn Hier Facebook pagina, 
die door duizenden bekeken werden en waarop zeer veel likes en comments gegeven 
werden.  

Tijdens de mars zijn rond 3000 flyers uitgedeeld aan omstanders. 

De avondprogramma’s kenden veel bezoekers. De foto expositie bleef op beide locaties nog 
enkele weken hangen, zodat meer mensen kennis konden maken met het verhaal van de 
vluchtelingen.  

Politici zijn separaat benaderd en hen is ook gevraagd om na afloop van de Tweede Kamer 
vergadering buiten met de vluchtelingen in gesprek gegaan. Dit is gebeurd. De vluchtelingen 
hebben lagen zien de discussies en ontwikkelingen op de voet te volgen, hun rechten te 
kennen en geen genoegen te nemen met zoethoudertjes. 
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5. Mogelijk gemaakt door… 
 

De mars was allereerst natuurlijk het initiatief van de vluchtelingen en supporters die de 

organisatie hebben opgepakt. Een enorme waardering voor de vluchtelingen van Wij Zijn Hier 

die na ruim twee jaar actievoeren nog steeds de energie en kracht weten op te brengen om 

zo’n intensieve en ingewikkelde actie te ondernemen en organiseren. 

In eerste instantie leek het ook bijna een onmogelijk plan. In zeer korte termijn moesten alle 

vergunningen, mobilisatie, financiën en faciliteiten geregeld worden. Zeer zeer blij waren we 

met alle zeer snelle en positieve reacties voor hulp.  

XminY maakte met een aanzienlijke bijdrage de mars financieel 

mogelijk. In het financieel verslag worden de uitgaven van de mars 

gespecificeerd. 

Stichting Haella reageerde onmiddellijk positief op ons verzoek voor een 

financiële bijdrage, zodat we over konden gaan tot concretiseren van de 

plannen. 

De Johannes de Doperkerk in Hoofddorp bood onmiddellijk hulp aan. 

Niet alleen verstrekten zij onderdak voor de eerste nacht, ook schreven 

zij politici aan, stuurden een persbericht, haakten andere parochies aan 

die ons op de tweede dag ontvingen, organiseerden zij een speciaal avondprogramma, regelden 

matrassen en nood-transport en verzamelden ze donaties. 

Doorbraak Leiden was onze tweede compagnon in de mars. Zij zorgden eveneens voor 

faciliteiten, zoals overnachting, douche, blarenpleisters, schoenen, koffie/thee, 

emotionele ondersteuning, een grote stapel flyers, geluid en een mooi 

avondprogramma, in samenwerking met Vrijplaats Leiden. 

Het WG fonds ondersteunde de mars eveneens financieel en zij volgden 

de ontwikkelingen op de voet. Zij gaven aan graag vaker 

vluchtelingenacties te ondersteunen. 

Zonder actiekeuken Le Sabot was de mars ook onmogelijk geweest. Zij 

zorgden voor ontbijt, lunch en avondeten, maar ook voor koffie en thee en 

ze hielpen af en toe met het vervoeren van spullen of mensen en met 

schoonmaken. Ook boden zij aan een deel van de kosten voor het eten zelf te dragen.  

Theaterstraat: Zoals altijd was ook nu weer Theaterstraat bereid om mee te werken aan de actie. 

Hoewel het zeer slecht uit kwam, werd er voor gezorgd dat er een bus klaar stond in Den Haag om de 

uitgeputte wandelaars weer naar huis te brengen. 

No Border Netwerk:  No Border bood een lening aan en een kleine bijdrage indien nodig. Uiteindelijk 

bleek dit niet nodig, maar het gaf ons wel de mogelijkheid te starten met de uitvoering. Daarnaast 

hielp het netwerk met het verspreiden van informatie. 

Stap Verder ondersteunde de vluchtelingen met kleding voor de mars en andere faciliteiten 
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6. Verslag 
 
Een volledig verslag van de mars is te vinden op de eventpagina van de mars: 
https://www.facebook.com/events/1408543766060980/ 

Hieronder enkele van de verslagen die daar geplaatst zijn. 
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7. Meer informatie over Wij Zijn Hier 

Wij Zijn Hier is een groep vluchtelingen in Amsterdam die vanuit de Nederlandse overheid 
geen onderdak krijgt maar ook niet mag werken en dus op straat zou moeten leven. Hun 
asielverzoek is geweigerd maar zij kunnen niet terug naar land van herkomst en (wegens de 
Dublin akkoorden) ook niet naar een ander Europees land. De groep heeft besloten de 
onmenselijke situatie waarin zij leven zichtbaar te maken, door zich niet meer te verschuilen 
maar juist de situatie van deze groep in Nederland aan de kaak te stellen. Dankzij de kracht 
van de vluchtelingen en de hulp van vele supporters, bestaat de groep al ruim twee jaar. Wij 
Zijn Hier is momenteel verdeeld over verschillende locaties. 

Voor meer informatie: 

- Website: http://wijzijnhier.org 
- Facebook: https://www.facebook.com/WijZijnHier  
- Twitter: https://twitter.com/wijzijnhierNL 
- email: wijzijnhierNL@gmail.com 


