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1. Inleiding
2011 begon voor Fanga Musow rustig: het opvanghuis was goed bezet; vrouwen en kinderen
vonden er onderdak. Een groep vaste vrijwilligers die al langer meeloopt, was betrokken.
Daarnaast heeft Fanga Musow een bijzonder jaar achter de rug ter voorbereiding van grote
veranderingen: de opvang van een nieuwe doelgroep en ontvlechting van de organisatie.
De aanleiding is het nieuwe beleid dat de gemeente Utrecht in 2011 heeft voorbereid met
betrekking tot de maatschappelijke opvang van twee groepen buitenlandse daklozen: burgers
uit landen in Midden- en Oost-Europa en mensen zonder verblijfsvergunning (ongedocumenteerden). Beide groepen deden tot dusver een beroep op bestaande opvangvoorzieningen, zoals Sleep-Inn, Nachtopvang In Zelfbeheer, Catharijnehuis en Release. Deze voorzieningen kwamen hierdoor steeds meer onder druk te staan, enerzijds vanwege de (te) grote toeloop, anderzijds vanwege de specifieke problemen van buitenlandse daklozen. In 2011 is de
'regiobinding' ingevoerd, die bepaalt dat de reguliere instellingen voor maatschappelijke
opvang bedoeld zijn voor daklozen uit stad en regio Utrecht. De opvang van dakloze EU-onderdanen en van ongedocumenteerde daklozen in individuele schrijnende omstandigheden
en vaak met medische en psychische problematiek apart te organiseren van de opvang van
'reguliere' daklozen uit de regio-Utrecht. Om deze redenen is er onderzocht om voor genoemde groepen een aparte opvangvoorziening te organiseren. Deze nieuwe voorzieningen zijn
uitsluitend bedoeld voor kwetsbare personen of gezinnen, die zichzelf niet kunnen redden
en die zonder deze opvang in kommervolle omstandigheden op straat zouden leven.
Dit sluit nauw aan bij de missie van Fanga Musow: ‘opvang bieden aan de meest kwetsbaren
zonder verblijfsrecht’. In 2011 biedt Fanga Musow deze hulp aan vrouwen en kinderen, zoals
in de voorgaande jaren. Tevens onderzoekt de organisatie in dat jaar de mogelijkheden om
haar opvangmogelijkheden uit te breiden en daarmee aan te haken bij de plannen van de
gemeente. Immers, het mag in een welvarend land als Nederland niet voorkomen dat kinderen, vrouwen of mannen op straat leven en geen gebruik kunnen maken van gezondheidszorg en onderwijs. Daar strijdt Fanga Musow voor in 2011 – soms dwars tegen de stroom in.

Tussen de bewoonsters van het Fanga Musow-opvanghuis en de vrijwilligers groeit een
band door zowel de persoonlijke begeleiding als door een gezamenlijk dagje uit, zoals hier
in het Julianapark te Utrecht.

2. Fanga Musow in 2011 en haar doelstellingen
Fanga Musow is een opvangproject voor vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning. De
organisatie is sinds 2005 onderdeel van stichting Stil en biedt ondersteuning aan uitgeprocedeerde vluchtelingen, mensen in een tweede asielprocedure, een medische of humanitaire procedure.
Fanga Musow betekent ‘Krachtige Vrouwen’. Dit project is dan ook speciaal gericht op vrouwen die niet als vluchteling worden erkend of geen verblijfsvergunning krijgen. Het gaat om
een kwetsbare doelgroep, die een groot risico loopt op geweld en uitbuiting. De vrouwen
moeten, ondanks het feit dat zij niet over de juiste documenten beschikken, toch werk en
woonruimte zien te vinden.
De organisatie Fanga Musow wil met haar opvanghuis een aantal van deze vrouwen – en hun
eventuele kinderen – tijdelijk een veilige, stabiele woonplek bieden. De vrouwen kunnen voor
zes maanden in het opvanghuis terecht. In die periode biedt Fanga Musow ook financiële steun,
zorgvuldige juridische begeleiding, onderwijs en medische hulp. Onder begeleiding van vrijwilligers krijgen de bewoonsters van het Fanga Musow-opvanghuis de ruimte op te werken
aan oplossingen, toekomstperspectief, het opbouwen van kracht en zelfredzaamheid.

3. De bewoonsters van het Fanga Musow-opvanghuis
Bij aanvang van het jaar 2011 woonden drie vrouwen met twee kinderen in het Fanga Musow-huis, in de beginmaanden kwamen hier nog twee vrouwen bij. Zo woonden er sinds
februari 2011 vijf vrouwen met in totaal twee kinderen in het Fanga Musow-opvanghuis. De
herkomstlanden van deze vrouwen zijn China, Congo, Irak, Liberia en Somalië. Vier van de
vijf vrouwen hebben een asielachtergrond.

Het verloop
Tijdens het jaar 2011 hebben nog eens zes nieuwe vrouwen met in totaal zes kinderen in het
Fanga Musow-opvanghuis een tijdelijk onderkomen gevonden. Hun herkomstlanden zijn
Mongolië, Somalië, Angola, Guinee, Sierra Leone. Al deze vrouwen hebben een asielachtergrond.
In de loop van 2011 zijn acht vrouwen en vier kinderen vertrokken. De meeste van deze vrouwen zijn op een goede plek terecht gekomen. Vijf vrouwen gingen naar een Asielzoekerscentrum, drie vanwege zwangerschap en twee omdat zij ‘uitstel van vertrek op medische gronden’ kregen. Bovendien ging één vrouw met kind naar de Vrijheidsbeperkende Locatie om van
daar haar vertrek uit Nederland voor te bereiden. Eén vrouw werd erkend als slachtoffer
mensenhandel en kreeg een plek in de vrouwenopvang. Eén vrouw met twee kinderen is vertrokken op eigen gelegenheid. Het is Fanga Musow helaas niet gelukt voor haar een legale
oplossing te vinden.
Voor de acht vrouwen die in 2011 vertrokken, was het kortste verblijf in het Fanga Musowopvanghuis 1 maand en het langste verblijf 22 maanden. De gemiddelde verblijfstijd van deze vrouwen was tien maanden.

Stand van zaken eind 2011
In december 2011 wonen vijf vrouwen met in het totaal zes kinderen het Fanga Musowopvanghuis. Hun herkomstlanden zijn Somalië, Liberia, Guinee, Angola. Zij hebben allemaal
een asielachtergrond. Voor drie van deze vrouwen zijn de vooruitzichten bepaald niet rooskleurig. Het is onduidelijk hoe zij een verblijfsvergunning kunnen krijgen en het zelfstandig
overleven is voor hen nauwelijks te realiseren. Voor de andere twee vrouwen zijn de vooruitzichten veel beter: één van hen zal emigreren, de ander krijgt waarschijnlijk een status omdat ze voor haar Nederlandse dochter zorgt.

4. De kinderen in het Fanga Musow-opvanghuis
In het opvanghuis van Fanga Musow verbleven in 2011 in het totaal negen kinderen. Eind
2011 waren dat er zes.
In de loop van het jaar zijn twee kinderen met hun moeder naar België vertrokken. Een derde
kind is met zijn moeder naar de Vrijheidsbeperkende Locatie vertrokken, om van daaruit Nederland te verlaten. Aan het eind van 2011 woonden nog zes kinderen in het Fanga Musowopvanghuis, waarvan één een Nederlands kind is.
In 2011 is voor één kind werd in dit jaar een hulptraject gestart. Dit kind heeft een ontwikkelingsachterstand en een vorm van autisme. In samenwerking met Stichting MEE is Fanga Musow voor dit kind opvoedondersteuning gestart. Tevens onderhoudt de organisatie intensief
contact met zijn school en andere hulpverleners.

Kinderen krijgen in het Fanga Musow-opvanghuis de gelegenheid weer even helemaal
kind te zijn.

5. De vrijwilligers
Fanga Musow is een vrijwilligersorganisatie met 25 vrijwilligers. Van vijf vrijwilligers nam
Fanga Musow in 2011 afscheid en vijf nieuwelingen dienden zich in dat jaar aan. Om al de
vrijwilligers in het zonnetje te zetten, werd er op 5 juli een uitje naar zee georganiseerd. De
zonnige dag was een mooie afsluiting van een seizoen waarin met veel enthousiasme en
creativiteit is gewerkt.

De Kerngroep
Vijf vrouwen vormen de Kerngroep van Fanga Musow. Deze Kerngroep is eindverantwoordelijk voor het beleid; hieronder valt het organisatiebeleid, vrijwilligersbeleid, en het beleid
aangaande de aanname en de uitstroom van bewoners. Ook draagt de Kerngroep de verantwoording voor de financiën, public relations en de trajectbegeleiding van de bewoners van
het opvanghuis.

De mentoren
In 2011 waren negen vrijwilligers actief als mentor. De mentoren van Fanga Musow ondersteunen de bewoonsters van het opvanghuis en hun kinderen. Zo begeleiden zij de vrouwen

in allerlei praktische zaken, waaronder het bezoek aan de huisarts of het zoeken naar een
geschikte school voor hun kind. Maar ook proberen zij de bewoonsters actief te maken om
tot grotere zelfredzaamheid te komen (zie voor het activiteitenaanbod paragraaf 6 van dit
jaarverslag). Daarnaast werken de mentoren aan een sociaal en ondersteunend netwerk
rondom de bewoonsters.
In de begeleiding richt de mentor zich op de zelfredzaamheid van de bewoonsters. Tegelijkertijd is het opbouwen van een vertrouwensband met een bewoonster van groot belang. Hierdoor krijgen de mentoren vaak de persoonlijke verhalen van bewoonsters te horen. Dit is
belangrijk, omdat in die persoonlijke verhalen soms nieuwe feiten boven tafel komen die van
belang kunnen zijn voor het starten van een juridische procedure.
Omdat een mentor vaak nauw betrokken
raakt bij het persoonlijke leven van een bewoonster, is het voor deze vrijwilligers belangrijk om een goede balans te vinden
tussen nabijheid en afstand. Daarom vind er
een keer in de zes weken een bijeenkomst
plaats waarbij de mentoren intervisie krijgen van een intervisor.
Elke week draaien de mentoren panddienst, waardoor wordt gegarandeerd dat er op de verschillende dagdelen een mentor in het opvanghuis aanwezig is. Een panddienst duurt drie
uur. In die tijd voert de mentor een gesprek met de bewoonster die ze begeleidt en regelt ze
praktische zaken die op dat moment de aandacht vragen. Daarnaast gaat de mentor langs
bij de andere bewoonsters van het huis om met hen contact te houden. De mentor schrijft
na de panddienst een overdrachtsrapportage voor de volgende mentor met panddienst.
Tijdens de maandelijkse mentorenvergadering worden de lopende zaken besproken aangaande de begeleiding van en het stimuleren tot activiteiten van de bewoonsters.
Van de negen mentoren die in 2011 actief waren, heeft Fanga Musow er van zes afscheid moeten nemen. Vier van de vrijwilligers vonden een fulltime baan, twee vertrokken naar het buitenland om daar te studeren.

Mentoren stimuleren
de bewoonsters tot
grotere
zelfredzaamheid

Overige vrijwilligers
De laatst te noemen groep betrokkenen, zijn mensen die vrijwillig actief zijn in het organiseren van activiteiten voor de bewoonsters in en buiten het opvanghuis, in het geven van
Nederlandse les, en in het samenstellen van de nieuwsbrief. In 2011 hebben drie stagiaires
Fanga Musow als praktijkplaats voor hun stage gekozen. Twee van een sociaal-agogische
opleiding op hbo-niveau en een mbo-stagiaire van de opleiding Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening. De stagiaires vervullen de rol van mentor en helpen de coördinator bij de
organisatie. Fanga Musow heeft weer veel van de stagiaires geleerd en omgekeerd.

Vlak voor de
zomervakantie is
er voor de vrijwilligers een dag van
ontspanning en
neemt de organisatie afscheid van de
stagiaires.

6. Activiteiten in 2011
De bewoonsters van het Fanga Musow-opvanghuis hebben vaak veel meegemaakt. De situatie in het land van herkomst was dusdanig dat de vrouwen hun land zijn ontvlucht. Eenmaal in Nederland kwamen zij in het AZC of soms in detentie, maar ook hebben de vrouwen vaak in de illegaliteit moeten overleven. Deze vrouwen hebben een stimulans nodig om
weer aan activiteiten te kunnen en durven deelnemen. Fanga Musow wil hen hierin graag
stimuleren en zoekt geschikte vormen.

Het buurthuis
Fanga Musow werkt samen met het buurthuis in de wijk. De bewoonsters van het opvanghuis kunnen daar terecht voor verschillende cursussen. Enerzijds is deelname aan een of
meerdere cursussen belangrijk voor de dagstructuur, anderzijds stimuleert deelname hieraan de vrouwen op persoonlijk vlak, in hun zelfredzaamheid, in de uitbreiding van hun sociale netwerk.

Stichting Present
Stichting Present is een vrijwilligersorganisatie met een brugfunctie. De kracht van deze Present is dat zij mensen die in maatschappelijk opzicht iets willen bieden, weet te koppelen aan
mensen die op sociaal vlak ondersteuning nodig hebben. In 2011 nodigden de vrijwilligers
van Stichting Present de bewoonsters van het Fanga Musow-opvanghuis uit om op 6 maart
mee te gaan naar een bowlingcentrum. Het bowlen vormde voor de bewoonsters zowel de
mogelijkheid voor een gezellige ontmoeting, als ook een moment waarop zij hun dagelijkse
zorgen even achter zich konden laten. De vrouwen en kinderen werden ook nog op pannenkoeken getrakteerd.

Samen eten in het pannenkoekenhuis is voor bewoonsters van het Fanga Musowopvanghuis voor groot en klein een feestelijke gebeurtenis.

Stil
Stil is een solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning. De organisatie biedt in haar project ‘Utrechtse Lente’ een multicultureel activiteitenprogramma. De bewoonsters van het Fanga Musow-opvanghuis volgen twee dagdelen Nederlandse les in het kantoor van Stil. De Nederlandse les wordt aangeboden door vrijwilligsters
van deze organisatie.

Overige activiteiten
• In april is een vrijwilligster een kapperscursus gestart in het opvanghuis. Eén van de bewoonsters heeft in een aantal maanden tijd allerhande kappersvaardigheden geleerd. Op
deze manier kan de vrouw in de toekomst haar eigen geld verdienen. Dit is voor haar hard
nodig, omdat zij geen kans maakt op een legaal verblijf, maar ook niet terug kan keren
naar haar land van afkomst. Heel wat vrijwilligers van Fanga Musow wilden model zijn, zodat de bewoonster alle gelegenheid kreeg om haar kapperskwaliteiten te oefenen voordat
zij in de praktijk aan de slag zou gaan. Naast de specifieke kappersvaardigheden als knippen, permanenten en stijlen, leerde ze ook hoe ze met klanten om kan gaan.
• Bewoonsters namen in het buurthuis
deel aan fietsles, fitness, yoga en naailes. Tevens zijn er activiteiten speciaal
gericht op moeder en kind. Bij de laatstgenoemde activiteit komen moeders met
hun kinderen bij elkaar en zingen zij onder meer gezamenlijk wat kinderliedjes, waarna de kinderen samen gaan
spelen en de moeders informatie uitwisselen met elkaar omtrent de opvoeding van hun
kind. In de zomervakantie namen de bewoonster deel aan een leerzame stadwandeling die
het buurthuis voor buurtbewoners had georganiseerd.
• In de zomervakantie van 2011 zijn de lessen Nederlands door een vrijwilliger verzorgd in
het Fanga Musow-opvanghuis, omdat het buurthuis en de organisatie Stil een zomerstop
hadden. Stil voorzag in het materiaal om de lessen voort te kunnen zetten.

De bewoonsters
nemen deel aan
fietsles, yoga, fitness
en naailes

De bewoonsters kunnen hun creativiteit kwijt in het bereiden van een maaltijd en oogsten
daarmee groot succes
• In de zomer en het najaar van 2011 organiseerde de Evangelische gemeente ‘God is liefde’ een dag met allerlei ‘verwen-workshops’ in Zeist. De bewoonsters van het opvanghuis
zijn door een aantal vrijwilligers opgehaald en kregen een verwenavond met een mini make-over en massages aangeboden. In deze ontspannen sfeer konden de bewoonsters intens genieten.
• In het najaar bezocht een vrijwilligster om de week het Fanga Musow-opvanghuis om
’s avonds met de bewoonsters een Nederlandse film te kijken. Naar aanleiding van de film

vond vervolgens een discussie plaats. Binnen deze veilige setting leren de vrouwen het gesprek aan te gaan en hun mening te verwoorden. Een passende manier voor deze vrouwen,
die de opzet van de filmavonden dan ook erg waardeerden.
• De bewoonsters hebben een aantal keren
het menu verzorgd voor non-profit organisaties, die tijdens hun vergadering graag
een maaltijd wilden nuttigen. Met het bereiden van de maaltijd verdienden de vrouwen wat geld. Uit de hoeveelheid complimenten bleek wel dat de maaltijden een
succes waren. Dit is een flinke stimulans voor het zelfvertrouwen van de bewoonsters.
• Het sinterklaasfeest is in december 2011 groots gevierd. Door het huis was aan de hand
van fotofragmenten een speurtocht uitgezet. Zodra de bewoonsters met een oplossing kwamen, vonden ze een cadeautje. Deze cadeautjes konden door anonieme giften worden verzameld. De kinderen hebben kleurplaten gekleurd en pepernoten gebakken.

Binnen een veilige
setting leren de vrouwen
het gesprek aangaan

7. Het politieke klimaat in 2011
Het jaar 2011 was het jaar van de regering Rutte (VVD en CDA) met Geert Wilders (PVV) als
gedoogpartner. De invloed van Wilders was duidelijk merkbaar op het vreemdelingenbeleid. Minister Leers diende veel wetsvoorstellen in waardoor migranten minder makkelijk
legaal konden worden, gemakkelijker uitgezet konden worden, en waardoor het leven van
ongedocumenteerde migranten moeilijker werd. Voor Fanga Musow werd het daardoor ingewikkelder om vrouwen die geen verblijfsvergunning hebben, te ondersteunen. Fanga Musow merk dat ook wanneer ze terugblikt op de vrouwen die in 2011 in het opvanghuis hebben gewoond.

Strafbaarstelling illegaal verblijf
Direct bij het aantreden van de regering Rutte kondigde minister Leers aan dat illegaal verblijf in Nederland strafbaar zou worden gesteld. Dit wetsvoorstel is nog niet gepubliceerd en
het zal na de val van het kabinet waarschijnlijk niet doorgezet worden. Dat is goed nieuws.
Minder goed nieuws is dat in 2011 de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben ingestemd
met een wet waardoor sinds 1 januari 2012 alle afgewezen asielzoekers die niet op tijd zijn
vertrokken, een inreisverbod krijgen. Daarmee is hún verblijf wel strafbaar. Ook kan deze
groep twee jaar lang niet meer legaal worden.
Een ander wetsvoorstel met als doel om een verblijfsvergunning te weigeren als iemand
eerder illegaal in Nederland verbleef, is wel aangenomen in 2011. Het voorstel dateert al van
2009 en is na maatschappelijk protest in 2010 aangepast door het kabinet Balkenende.
Uiteindelijk is dit aangepaste wetsvoorstel in 2011 door de Tweede Kamer goedgekeurd en
in 2012 door de Eerste Kamer. Dit zal gevolgen hebben voor de legaliseringsmogelijkheden
van de doelgroep van Fanga Musow.

Recht op verblijf als gezinslid
Minister Leers heeft in 2011 geprobeerd om de Europese Richtlijn ‘Gezinshereniging’ aan te
passen. Nederland wilde Europa ertoe bewegen om de Europese richtlijn voor gezinshereniging strenger te maken. Onder meer wilde Nederland de leeftijdseisen voor de in Nederland
verblijvende partner verhogen en inkomenseisen stellen. Zo wilde Nederland voorkomen dat
er gemakkelijk mensen naar Nederland komen die weinig kans maken op integratie. Op verzoek van Nederland heeft de Europese Commissie een vragenlijst opgesteld om de wensen
aangaande gezinshereniging in andere landen te peilen. Er blijkt weinig steun voor de Nederlandse plannen, zij worden dan ook niet overgenomen.
Binnen de grenzen van de Europese Richtlijn heeft de minister andere voorstellen gedaan
voor wijzigingen in het Nederlandse beleid tot gezinshereniging. Het betreft bijvoorbeeld het
afschaffen van de vergunning ‘verblijf als ongehuwde partner’ en het verlengen van de termijn van afhankelijk verblijf van drie naar vijf jaar. Deze wetsvoorstellen zijn vanwege de
demissionaire status van kabinet Rutte uitgesteld en zullen nu op 1 oktober 2012 ingaan.

Opvang voor kinderen
Het Europees Comité voor Sociale Rechten besloot eind 2010 dat kinderen zonder verblijfsvergunning niet meer op straat gezet mogen worden. Het Nederlandse Hof nam dit besluit
over en oordeelde in het voorjaar van 2011 dat gezinnen met kinderen niet meer uit het Asielzoekerscentrum gezet mogen worden. Minister Leers heeft daarom voor deze doelgroep
sinds augustus 2011 Gezinslocaties ingericht, sobere opvangcentra met beperkte voorzieningen. Er is veel kritiek op de faciliteiten in deze centra. Fanga Musow signaleert dat vooral gezinnen met kinderen die reeds op straat staan, moeilijk toegang tot deze centra krijgen.

Belang (Nederlandse) kinderen
In het voorjaar van 2011 deed het Europees Hof van Justitie de uitspraak dat kinderen met
een nationaliteit van een Europees land, recht hebben om in Europa te blijven om hun rechten als Europees burger te kunnen realiseren. Een gevolg daarvan kan zijn dat de ouder die
voor hen zorgt hiervoor verblijfsrecht
moet krijgen. In het concrete geval van
het Europese Hof ging het om Belgische
kinderen van twee illegale ouders. Niet alleen in deze uitspraak, ook in uitspraken
van Nederlandse rechtbanken gaat het belang van kinderen steeds zwaarder wegen.
Twee kinderen trokken in 2011 in Nederland de aandacht: Sahar en Mauro. Allebei kregen ze een verblijfsvergunning. Het
belang van kinderen sprak tevens uit het wetsvoorstel van PvdA-kamerlid Hans Spekman om
gewortelde kinderen na acht jaar een verblijfsvergunning te geven. GroenLinks-kamerlid
Tofik Dibi riep op voor een kinderpardon.

Kinderen die reeds
op straat staan,
krijgen moeilijk
toegang
tot opvangcentra

8. Stedelijke en landelijke acties
Het samenwerken met zusterorganisaties, zowel op stedelijk als landelijk niveau, is in deze
tijd van toenemende verharding jegens ongedocumenteerden van groot belang. Het bundelen van de krachten van diverse organisaties biedt een sterkere positie in de strijd voor een
humanitair beleid. Fanga Musow leverde haar bijdrage aan diverse acties.

Nacht van de Vervanging
Tijdens de ‘Nacht van de Vervanging’ op 17 maart heeft Fanga Musow een actieve bijdrage
geleverd aan deze actie tegen de wetsvoorstellen die illegaal verblijf in Nederland strafbaar
stellen. Met de ‘Nacht van de Vervanging’ werden de consequenties van deze maatregelen
onder de aandacht van politici gebracht en kregen de vluchtelingen om wie het gaat een gezicht. Onbekende en bekende inwoners van Utrecht, onder wie Ella Vogelaar, Vincent Bijlo
en Bob Fosko, zaten op het Domplein symbolisch in een ‘cel’ en lazen daar verhalen voor van
ongedocumenteerden. Aansluitend volgde in de Domkerk een maaltijd en ‘s avonds was daar
een debat onder leiding van journalist Cees Grimbergen. De bewoonsters en vrijwilligers van
Fanga Musow hebben op deze dag onder meer de catering verzorgd.

Demonstratie ‘Vluchtelingen op straat’
Uit protest tegen het dakloos maken van vluchtelingen zonder papieren, initieerde de organisatie ‘Vluchtelingen op straat’ op 27 september een demonstratie in Den Haag, in samenwerking met de steungroepen Stil en Prime. Ook Fanga Musow ging met een bus naar Den
Haag om vluchtelingen, die op straat staan, te ondersteunen bij hun protest. Er waren veel
sprekers aanwezig, waaronder Sharon Gesthuizen (Tweede Kamer lid SP), Tofik Dibi (Tweede
Kamerlid Groen Links), Helen Hintjes (International Social Studies (ISS)), Gerda Later (advocaat), Marry Mos (voorzitter Groen Links Utrecht), Jan de Kruif (voorzitter OMDUW, groep van
21 kerken in Utrecht die vluchtelingen en daklozen ondersteunen), Stella Ismail (Vluchtelingenorganisaties Nederland), en Ahmed Pouri (PRIME). Maar ook waren er vluchtelingen
in eigen persoon, die hun persoonlijke verhaal wilde delen. Zij vertelden over het gedwongen

leven op straat. Hoewel zij rechtmatig in Nederland verblijven – omdat zij in een procedure
zitten en de uitkomst hiervan moeten afwachten – kunnen zij geen gebruik maken van algemene voorzieningen, zoals het onderdak vinden bij een opvangplek of het ontvangen van leefgeld.

Week van de Mensenrechten
In de ‘Week van de Mensenrechten’- georganiseerd vanuit de gemeente - heeft Fanga Musow op 13 oktober in samenwerking met organisaties die deel uit maken van het hulpverlenersoverleg Utrecht, een wandeling georganiseerd met vluchtelingen en belangstellenden.
Het doel van de actie was een ontmoeting tussen deze verschillende groepen faciliteren en
het onder de aandacht brengen van het leven op straat. Hoe is het leven op straat; waar ga
je slapen; wie kan je helpen met eten, met medische zorg; welke hulp wordt er nog geboden?
De actie was een succes: er waren zo’n veertig mensen aanwezig. Tijdens de wandeling hebben de organisaties verteld over de knelpunten van vluchtelingen en wat zij als organisatie
voor vluchtelingen kunnen betekenen. Vluchtelingen zelf vertelden hun ervaringsverhalen.

9. Pr-activiteiten
• Fanga Musow bracht in 2011 vier nieuwsbrieven uit. De nieuwsbrieven worden verzonden
naar donateurs, fondsen en kerken die Fanga Musow financieel ondersteunen, en tevens
naar maatschappelijke organisaties en betrokkenen waarmee Fanga Musow samenwerkt.
• Op 29 april hebben vrijwilligers tijdens de vrijmarkt van de Koninginnenacht te Utrecht een
kraampje bemand en zelfgemaakt jam verkocht. Binnen enkele uren waren de potjes uitverkocht.

10. Instanties en netwerken van Fanga Musow
Fanga Musow vindt samenwerking en netwerken van gemeenschappelijk belang. Het motto van de organisatie luidt dan ook ‘Samen zijn we sterker’, en dit valt te realiseren door het
bundelen van ideeën, deskundigheid
en menskracht. Gezamenlijk met
andere organisaties wil Fanga Musow werken aan een maatschappij
waar meer mensen solidair zijn met
ongedocumenteerden. Wanneer het
maatschappelijk draagvlag wordt
vergroot, is de verwachting dat dit
uiteindelijk zal leiden tot een verbetering van de leefomstandigheden van degenen zonder
verblijfsvergunning.

Fanga Musow werkt aan
een maatschappij waarin
meer mensen solidair zijn
met ongedocumenteerden

Hulpverlenersoverleg Utrecht
In 2011 onderhield coördinator Toos Voorneveld de externe contacten van Fanga Musow. Fanga Musow is vertegenwoordigd in het hulpverleneroverleg van Utrecht. Met zusterorganisaties, waaronder Stichting Noodopvang, Vluchtelingenwerk en Stichting Omduw, bespreekt
Fanga Musow allerlei vormen van hulp die aan vluchtelingen wordt geboden. De organisaties ondersteunen elkaar en werken samen.

ICCO
Op 24 mei organiseerde ICCO een excursie voor haar medewerkers, die bestond uit het bezoeken van diverse organisaties met een maatschappelijke rol. Ook Fanga Musow werd die
dag bezocht, en de organisatie initieerde daartoe een picknick. ICCO is een interkerkelijke
organisatie voor internationale ontwikkelingssamenwerking. De excursiedag stond in het teken van ‘identiteit en waarde’. Fanga Musow kon vanuit haar doelstellingen een bijdrage leveren aan de invulling van deze begrippen en de ontmoeting werd een boeiende uitwisseling
over het creëren van een menswaardiger samenleving.

Stichting Los
Op 23 september hield Stichting Los een netwerkbijeenkomst waarvoor ook Fanga Musow
was uitgenodigd. Stichting Los is een steunpunt voor mensen en organisaties die betrokken
zijn bij ongedocumenteerden. Op de bijeenkomst heeft coördinator Voorneveld samen met de
Landelijke Federatie Vrouwenopvang twee workshops verzorgd, waarin de reguliere en alternatieve opvang werden belicht, de samenwerking tussen deze twee werkvelden voor het
voetlicht werd gebracht, en de knelpunten binnen de hulpverlening aan bod kwamen.

Onerzoekscentrum matschappelijke zorg
Op 4 oktober organiseerden het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg en de Academische werkplaats Opvang x Oggz, in samenwerking met de Federatie Opvang, een conferentie over de krachtgerichte basismethodiek in de opvang. De conferentie, gehouden in theater Figi te Zeist, droeg als titel ‘Sta jij voor krachtgericht werken met kwetsbare mensen?’.
De coördinator en een lid van de Kerngroep waren aanwezig op de conferentie en ontdekten
nog weer eens hoe krachtgericht werken bijdraagt aan de professionaliteit en kwaliteit van
het methodisch werken.

Soroptimisten
Op 26 november hielden de Soroptimisten een bijeenkomst waarbij ook Fanga Musow aanwezig was. De Soroptimisten vormen een wereldwijde organisatie van vakvrouwen die elkaar
ondersteunen en die streven naar verbetering van de rechten van vrouwen en kinderen.
Tijdens die bijeenkomst hebben de coördinator en een Kerngroeplid van Fanga Musow verteld over het werk van hun organisatie en over het belang van solidariteit. Fanga Musow mocht
op deze avond een mooi bedrag in ontvangst nemen, hetgeen de opbrengst was van een
benefietconcert en andere inzamelingsacties die de Soroptimisten hadden georganiseerd.

11. Financieel jaarverslag Fanga Musow 2011
Inkomsten 2011
Particuliere donaties
Fondsen
Kerken
Totaal

€13.086
€35.594
€ 360
€ 49.040

Uitgaven 2011
Huisvestingskosten
Kosten bewoonsters
Kantoor, fondsenwerving
en administratie
Pr en vrijwilligerskosten
Overige kosten
Totaal

Gevolgen van de crisis

€27.319
€16.867
€10.167
€ 3.522
€ 401
€58.276

De economische
crisis heeft voor
Fanga Musow
merkbaar gevolgen

Financieel was 2011 een minder goed jaar voor
Fanga Musow dan het voorgaande. Er moest
worden ingeteerd op de reserves, die daardoor
nu minimaal zijn. De economische crisis heeft
voor Fanga Musow merkbaar gevolgen. De diverse fondsen beschikken over minder geld en ontvangen meer aanvragen. Vanwege de bezuinigingen zijn de welzijnssector, de ziekenhuizen en de culturele sector zich ook op de fondsenwereld gaan richten. Fanga Musow wil daarom in het volgende jaar meer verschillende
bronnen aanboren. Met de hulp van vrijwilligers gaat Fanga Musow inzetten op het werven
via (ludieke) acties en Goede Doelen-lopen. Donateurs zijn des te belangrijker geworden.

Fondsen, kerken en donateurs
• Fanga Musow ontving in 2011 ondersteuning van de volgende fondsen: Fonds Wiggers van
Kerchem, RDO Balije van Utrecht, Vereniging Solidair, Kerk in Actie, de Soroptimistclub
Utrecht en de Soroptimistclub Utrecht Catharijne.
• En van de volgende kerken: de Centrumgemeente en de Antoniuskerk uit Utrecht schonken collectegeld.
• Dit jaar bedankt Fanga Musow naast de fondsen en vaste donateurs, de speciale giften van
Advocatenbureau Berculo.
Samen met de donateurs heeft u het functioneren van het Fanga Musow-opvanghuis mogelijk gemaakt, waarvoor hartelijk dank.

Contactgegevens
Fanga Musow
(sinds maart 2012 in samenwerking met Stichting Seguro)
Postadres: 2e Daalsedijk 2b
3551 EJ Utrecht
info@fangamusow.nl
www.fangamusow.nl
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