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Voorwoord 
 
 
 
Beste lezer, 
 
In december 2015 bestond Fanga Musow tien jaar. Tien jaar waarin we opvang en begeleiding 
hebben geboden aan zeker zestig vrouwen en hun kinderen en sinds de oprichting van Seguro ook 
aan twintig mannen. Stichting Seguro heeft zich ontwikkeld tot een stabiele organisatie, die oog blijft 
houden voor ontwikkelingen en daar waar nodig op anticipeert. Zo zijn we het afgelopen jaar tot de 
conclusie gekomen dat een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige binnen onze organisatie hard 
nodig is om de bewoners, die elk worstelen met hun eigen problematiek, in beweging te brengen en 
te houden. Begin 2016 kregen we toestemming om hiervoor een vacature uit te zetten. We hopen 
dat we volgend jaar rond deze tijd kunnen melden wat deze persoon onze organisatie gebracht 
heeft. 
 
De vluchtelingenproblematiek is op dit moment actueler dan ooit. Wat ons erg goed doet, is dat het 
maatschappelijk draagvlak voor onze doelgroep lijkt te groeien. We merken dit door meer aandacht 
van studenten en professionals en we ervaren dat meer mensen vrijwilligerswerk willen doen of op 
een andere manier iets willen betekenen. Ook via Facebook weten steeds meer mensen ons te 
vinden; Stichting Seguro plaatst regelmatig een update over haar bewoners of de organisatie. Door 
onze pagina te ‘liken’, blijft u hiervan op de hoogte! 
 
We willen alle mensen die ons in 2015 op wat voor manier dan ook gesteund hebben, hartelijk 
bedanken. 
 
Kitty Penninga 
Voorzitter Stichting Seguro. 
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Jaarverslag 

 
Het ontstaan van Seguro 
Onze stichting verzorgt al ruim tien jaar opvang, activering en sociaal/juridische begeleiding van 
kwetsbare ongedocumenteerden in Utrecht, aanvankelijk alleen aan vrouwen en kinderen, maar 
sinds 2012 ook aan dakloze, kwetsbare mannen.  
 
Wat heeft Seguro te bieden? 
Naast het vrouwenhuis Fanga Musow, beheert Seguro een drietal huizen met opvang voor twaalf 
personen, op dit moment mannen. Tijdens de opvang wordt gekeken wie deze mensen zijn, wat hun 
toekomstplannen zijn en wat daarvan gerealiseerd kan worden. Het nemen van eigen regie en 
verantwoordelijkheid is hierin belangrijk. We willen voor de bewoners een tijdelijk rustpunt zijn, een 
plek om te stabiliseren en van daaruit verder te bouwen aan het leven na Seguro. Van de bewoners 
verwachten we inzet naar vermogen om in positieve zin iets aan hun leven te veranderen. De 
methodiek Kracht- en Herstelwerk wordt hierbij als leidraad gebruikt.  
 
In de stad Utrecht zijn wij niet de enige organisatie die betrokken is bij de opvang van mannen, 
vrouwen en kinderen zonder geldig verblijfsrecht in Nederland. Wel zijn wij de enige waar de 
kwetsbaarheid en de bereidheid tot meewerken aan begeleiding leidend zijn, en niet het juridische 
perspectief. Op regelmatige basis vindt stedelijk overleg en afstemming plaats met de andere 
organisaties, zodat de doelgroep goed in beeld blijft en wij aanvullend op elkaar kunnen werken. In 
2015 is de samenwerking verder geïntensiveerd.  
 
De werkwijze van Seguro 
De twee betaalde coördinatoren worden in hun werkzaamheden ondersteund door een team van 
gemiddeld zeven stagiaires en circa dertig vrijwilligers. De stagiaires zijn ieder mentor van meerdere 
bewoners, waar zij wekelijks gesprekken mee voeren. Een begeleidingsplan wordt in samenwerking 
met de bewoner opgesteld en de hieraan verbonden actiepunten komen terug in de wekelijkse 
gesprekken. Verder wordt Seguro geholpen door vrijwilligers die betrokken zijn bij bijvoorbeeld de 
kinderactiviteiten, de Nederlandse taalles of de begeleiding van de stagiaires. 
 
Opvanghuizen Seguro 
Alle namen in dit jaarverslag zijn gefingeerd. 
 
Het jaar 2015 is vooral een jaar geweest waarin in juridische zin veel aan voorbereiding is gedaan. 
Sommige mensen zijn daadwerkelijk verder gekomen in het verzamelen van bewijsmateriaal of het 
aantonen van hun identiteit. Hopelijk vertaalt e.e.a. zich in 2016 in een aantal verblijfsvergunningen. 
We zullen hier volstaan met het vermelden van de belangrijkste ontwikkelingen. 
 
Guillaume uit Frankrijk is EU-burger en kan zich dus gewoon in Nederland vestigen. Sinds eind 2014 
staat hij dan ook ingeschreven in de gemeente Utrecht. Door omstandigheden heeft hij een deel van 
2015 in het Wegloophuis Psychiatrie moeten wonen, maar sinds augustus is hij weer terug bij Seguro. 
Het bleek flink wat tijd te kosten om hem goed in te stellen op zijn medicatie voor o.a. psychoses.  
Doordat Guillaume zich heeft gemeld bij de gemeente is hij niet meer illegaal in Nederland, maar we 
willen nog wel een stapje verder met hem. Omdat hij behoefte zal blijven houden aan zorg en 
begeleiding, willen we hem laten doorstromen naar Lister (een instelling voor begeleid wonen) en 
willen we ook een bijstandsuitkering voor hem aanvragen. Dat kan nu nog niet, hiervoor heeft hij de 
status van Duurzaam verblijvende EU-burger nodig. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om 
deze status te verkrijgen, helaas is het in eerste instantie afgewezen en moesten we in bezwaar gaan. 
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We hopen dat 2016 de lang verwachte verandering zal brengen bij Guillaume en hij een rustig plekje 
vindt met de juiste begeleiding. 
 

Kelile woont al sinds augustus 2012 bij Seguro. Hij komt 
oorspronkelijk uit Eritrea maar is na de onafhankelijkheid in 
Ethiopië terecht gekomen en daar verder opgegroeid. Kelile heeft 
een aandoening die in zijn herkomstland niet behandeld kan 
worden, maar hij kon jarenlang zijn identiteit niet bewijzen. De IND 
kan dus niet vaststellen dat hij daar niet kan worden behandeld, 
omdat ze strikt genomen niet weten waar hij vandaan komt. Verder 
is de situatie in Eritrea zo slecht dat er momenteel niemand naar 
teruggestuurd wordt. We hebben veel tijd gestopt in het zoeken 
van vrienden en familie, wat niet makkelijk was, omdat hij al zo lang 
weg is uit Ethiopië en veel familieleden zijn overleden. Gelukkig 
vonden we via Facebook nog een oud-klasgenote, die inmiddels in 
de Verenigde Staten woont. Zij is in de herfst naar Ethiopië gegaan 
en heeft bij de school van Kelile een bewijs gekregen waar ook zijn 
nationaliteit op vermeld staat. De advocaat is zich nu aan het 
beraden op volgende stappen, maar we zijn voorzichtig positief. 
 
Lema woont nu anderhalf jaar bij Seguro. Hij is al ruim twintig jaar 
in Nederland. Lema is erg zelfstandig en volgt al zijn impulsen, wat 

niet altijd handig is voor de begeleiding. Ook op eerdere opvangplekken liep hij daar steeds 
tegenaan. We zijn nu aan het uitzoeken of dit komt door een verstandelijke beperking of dat er 
sprake is van niet-aangeboren hersenletsel. Dit soort niet-alledaagse onderzoeken nemen bij mensen 
zonder verblijfsvergunning wat meer tijd in beslag, omdat niet iedere zorgverlener even makkelijk wil 
meewerken, hoewel een groot deel van de kosten vergoed wordt. Het bewijzen van zijn identiteit 
was bij Lema ook lange tijd een issue, maar daar zijn we het afgelopen jaar een stapje verder mee 
gekomen. 
 
Selassie wordt in 2016 zestig jaar. De afgelopen jaren is hij heel angstig geweest en had hij 
waanbeelden, hij had continu het gevoel achtervolgd en in de gaten gehouden te worden. In de 
begeleiding kwamen we hierdoor niet verder met hem, vooral omdat hij medische hulp weigert. 
Sinds een aantal maanden woont hij in een ander huis van Seguro en we zien hem nu langzaam 
opknappen. Hij gaat goed om met zijn huisgenoten en lijkt beter in zijn vel te zitten. Langzaam 
proberen we het contact verder op te bouwen en te werken aan zijn herstel, hopelijk ooit met hulp 
van (geestelijke) gezondheidszorg. 
 
Robel komt uit Eritrea en had ook problemen met het aantonen van zijn identiteit. Daarnaast was hij 
erg achterdochtig. Psychisch is hij bij Seguro echt tot rust gekomen en op een goed moment lukte het 
hem zelfs om bewijs van zijn identiteit te verkrijgen. Hiermee heeft hij in augustus 2015 een nieuwe 
asielaanvraag ingediend. Robel woont nu in een AZC en verwacht ieder moment een beslissing op 
zijn aanvraag. Omdat de meeste mensen uit Eritrea een verblijfsvergunning krijgen, hebben we 
goede hoop dat dat ook bij hem gaat lukken. 
 
De Togolese Daré was uitgeprocedeerd en had heftige psychische problemen toen hij bij Seguro 
binnenkwam. Hij woont nu bijna anderhalf jaar bij ons en in die anderhalf jaar hebben we hem grote 
stappen zien zetten. Toen hij genoeg tot rust gekomen was, gaf hij aan dat hij wel een cursus wilde 
doen om zich voor te bereiden op een leven na Seguro. Op dit moment volgt hij een 
managementopleiding op afstand. Hij vindt het niet makkelijk, want het is in het Nederlands, maar 
hij doet erg zijn best. Ook de GGZ-begeleiding is gestopt, omdat het zo goed met hem gaat. En toen 
kwam uiteindelijk ook een ander verhaal naar boven, een verhaal dat hij nog niet had durven 



Jaarverslag 2015 
 

  5   

vertellen maar wat eigenlijk de reden van zijn vlucht is geweest. Er zijn goede bewijsstukken, maar 
we weten nog niet of het voldoende is voor een asielaanvraag. Daar gaan we ons de komende 
maanden, samen met een advocaat, over buigen. 
 
Sidiki is zesentwintig jaar en komt uit Guinee. Zijn asielaanvraag is afgewezen, omdat hij wat hij had 
meegemaakt, niet kon bewijzen. Inmiddels is er een ander feit naar boven gekomen, dat goede kans 
geeft op een verblijfsvergunning. We zijn hem nu aan het voorbereiden op de asielaanvraag, nadat 
we eerst diverse pogingen hebben gedaan om zijn identiteit te bewijzen. Dit is tot op heden nog niet 
gelukt. 
 
Sheehan uit Soedan woont sinds afgelopen zomer bij Seguro. Hij heeft forse lichamelijke klachten, 
waardoor hij, als hij teruggaat, niet voldoende kan werken om zichzelf in leven te houden. Een 
verzoek om een verblijfsvergunning op die grond is afgewezen, we hebben hier bezwaar tegen 
ingediend. Daarnaast heeft zich onlangs een nieuw feit aangediend, op grond waarvan we misschien 
een nieuwe asielprocedure kunnen starten. 
 
 
Opvanghuis Fanga Musow 
Het jaar 2015 heeft voor het vrouwenhuis vooral in het teken gestaan van het leren kennen van de 
nieuwe bewoners en het maken van plannen voor hun toekomst. 
 
Hasnar, de moeder van 7 kinderen uit Somalië, heeft zich begin 2015 definitief gevestigd in Groot-
Brittannië. Na zeven jaar wachten in Nederland, waarvan vier jaar bij Fanga Musow, ging het ineens 
razendsnel en heeft ze in een paar dagen tijd haar inreisvisum gekregen, afscheid genomen van al 
haar vrienden in Nederland en is ze bij haar ouders en vijf van haar kinderen in Londen ingetrokken. 
We hebben nog af en toe contact met haar en het gaat goed. Ze is druk bezig met Engels leren en 
binnen niet al te lange tijd hoopt ze een huisje samen met haar kinderen te hebben.  
 
Riha uit Angola woont sinds augustus met haar drie kinderen in een huurwoning in Utrecht, waar alle 
drie de jongens een eigen slaapkamer hebben. Dit was belangrijk omdat ieder kind zijn eigen 
problemen heeft en de gezinsbegeleiding had aangedrongen op een eigen plekje voor elk. We zijn 
heel blij dat dit gelukt is. Met ingang van het nieuwe schooljaar zit de jongste op een school in de 
buurt (de oudste twee bezoeken het speciaal onderwijs) en kan hij zodoende na schooltijd makkelijk 
met vriendjes afspreken. We blijven Riha nog wel een poosje volgen, omdat ze nog steeds geen 
permanente verblijfsvergunning heeft. Hopelijk komt hier ook nog een goede oplossing voor.  
 
Amina uit Albanië heeft samen met haar zoontje ook een huurwoning toegewezen gekregen. Haar 
zoontje kan inmiddels zo goed Nederlands dat hij naar een reguliere basisschool gaat en Amina is zelf 
ook met een combinatie van inburgering en een MBO-opleiding begonnen. Ze heeft ineens een heel 
druk leven en daar geniet ze met volle teugen van. Daarnaast schrijft ze een boek over haar eigen 
leven, een droom die ze altijd nog eens wilde verwezenlijken.  
 
Olivia en Isabel zijn twee zusjes van begin twintig die al het grootste deel van hun leven in Nederland 
zijn. Ooit zijn ze vanuit Angola hiernaartoe gekomen, maar ondanks alle inspanningen hebben ze nog 
steeds geen legale verblijfsstatus. Deze status is echter de laatste paar maanden wel een stukje 
dichterbij gekomen, al moet er nog een aantal formaliteiten geregeld worden. Het ziet ernaar uit dat 
ze binnenkort eindelijk hun leven in Nederland vorm kunnen gaan geven en ze staan dan ook allebei 
te popelen om met een opleiding te beginnen.  Olivia wil graag maatschappelijk werker worden en 
Isabel ziet zichzelf wel voor de klas staan. Ondertussen volgen ze nu allebei een cursus Engels voor 
gevorderden bij de Volksuniversiteit. 
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Dan de nieuwe bewoners! Vika is 29 en komt uit Armenië. Ze heeft in haar jonge leven al een hoop 
meegemaakt, wat ervoor heeft gezorgd dat ze nu door Altrecht wordt begeleid om de trauma’s die 
ze hieraan heeft overgehouden, te verwerken. We geven haar voor nu even rustig de tijd om dit 
traject goed af te ronden en kijken dan verder. Ze gaat binnenkort wel beginnen met een 
boekhoudcursus. 
 
Gayane en haar zoon Vagan van 9 komen ook uit Armenië en hebben een asielprocedure achter de 
rug. Hun laatste verblijfplaats was de gezinslocatie in Goes, maar omdat ze bang waren dat ze 
zouden worden teruggestuurd naar Armenië, zijn ze gevlucht en zodoende bij Fanga Musow terecht 
gekomen. Gayane heeft nog een zoontje, dat ze tot haar grote verdriet heeft moeten achterlaten in 
Armenië. Gelukkig weet ze sinds kort waar hij is en hebben ze vaak contact via Skype. We proberen 
nu nieuw bewijsmateriaal te verzamelen om een tweede asielprocedure te kunnen beginnen, omdat 
Gayane echt niet terug kan naar Armenië. Pas daarna kan ze proberen om haar jongste zoon naar 
Nederland te laten komen. Ondertussen stort Gayane zich op haar grootste liefhebberij; koken en 
taarten maken. Ook sport ze sinds kort. 
 
Francisca woont met haar zoontje Camilo van 3 jaar sinds een paar maanden op de middelste 
verdieping. Francisca komt uit Peru en is ooit als au pair naar Nederland gekomen. Haar zoontje 
heeft een Nederlandse vader, maar daar heeft hij geen contact mee. We zijn nu bezig om te kijken of 
er mogelijkheden zijn om in Nederland te blijven. Camilo gaat vier dagdelen per week naar de 
peuterspeelzaal, waar hij zijn energie een beetje kwijt kan en beter Nederlands kan leren. Dat geeft 
Francisca ook weer even wat rust en tijd voor zichzelf. Ook Francisca is enthousiast aan het sporten. 
 
Noma tenslotte woont sinds juli bij Fanga, samen met haar zoontje Samthanda, die toen pas vijf 
weken was. Samthanda ontwikkelt zich razendsnel met al die prikkels om zich heen en hij is het 
lievelingetje van het huis. Noma heeft ook nog een dochter van 13, die bij een tante in haar thuisland 
Nigeria verblijft. Ook Noma voelt het als een groot gemis dat haar dochter niet bij haar is, maar ze 
kan onmogelijk terug naar Nigeria. Een verblijfsvergunning wordt moeilijk en de procedure gaat lang 
duren, maar we gaan ons ervoor inzetten.  
 
In totaal heeft Stichting Seguro in 2015 opvang geboden aan vijftien mannen, negen vrouwen en 
zeven kinderen. 
 
 
Kind in Beeld 
In het project Kind in Beeld is voortgebouwd op het werk van de orthopedagoog in 2014. Het 
kindmentoraat is volledig geïmplementeerd in de manier van werken. De mentor heeft, zowel met 
moeder als kind, elke week een persoonlijk begeleidingsgesprek of op speelse wijze een 
contactmoment. In het moeder-kind mentoraat stelt de moeder haar eigen doelen als het gaat om 
het kind en de opvoeding. In het mentoraat wordt de huidige situatie van het kind in beeld gebracht 
op alle ontwikkelgebieden. Samen wordt gekeken naar wat hen gevormd heeft vanuit het verleden, 
hoe het nu gaat en op welke punten extra aandacht nodig is voor hun verdere ontwikkeling. 
 
Het jaar 2015 stond in het teken van het afscheid nemen van 2 moeders met in totaal 4 kinderen en 
het welkom heten van 3 moeders met in totaal 3 kinderen. Bij het afscheid nemen is de emotionele 
en praktische voorbereiding op de nieuwe fase erg belangrijk. Denk hierbij aan schoolkeuzes, 
diagnostiek en indicaties externe hulp- en zorgverlening (buurtteams), sport en verkenning nieuwe 
woonomgeving.  
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Met de drie kinderen van Riha is de verhuizing uitgebreid voorbesproken. Ook op de kindermiddag is 
hier aandacht aan besteed, afrondend met een afscheidsfeest. Na het intensieve Nanny-traject 
(gezinszorg en opvoedvaardigheden aanleren in de praktijk) heeft het buurtteam de begeleiding 
overgenomen. Rond de verhuizing heeft een uitgebreide overdracht plaatsgevonden tussen Seguro, 
Nidos en buurtteam. Goede afstemming tussen alle hulpverleners in dit gezin is en blijft hierin 
belangrijk.  
 
Bij de nieuwe bewoners en kinderen is voor elk 
een intensief intaketraject opgestart. Het gaat 
om kennismaking, het in beeld krijgen van wie 
zij zijn, hun verleden en huidige ontwikkeling op 
sociaal-emotioneel en intellectueel vlak. 
 
Voor Vagan van 9 is brede 
ontwikkelingsgerichte zorg opgezet. Eerst is er 
passend onderwijs gezocht. Gekozen is voor 
regulier onderwijs waarbij extra begeleiding en 
zorg ingezet wordt. Intensieve 
huiswerkbegeleiding en zich veilig voelen zijn 
daarin belangrijk. Verder had Vagan veel 
hoofdpijnklachten. De kinderneuroloog heeft 
diverse gezondheidsproblemen vastgesteld, 
waarvoor hij nu o.a. naar gespecialiseerde 
kinderfysiotherapie is doorverwezen. Ook een 
psychisch traject bleek nodig, verschillende 
onderzoeken zijn gedaan en meerdere 
diagnoses gesteld. Het behandeltraject daarin 
komt alleen moeizaam op gang.   
 
Camilo van 3 is in de zomer binnengekomen. Intensief contact met het consultatiebureau heeft een 
indicatie opgeleverd voor de voorschool, iets wat voor onze doelgroep niet vanzelfsprekend is. De 
voorschool is belangrijk voor zijn taalontwikkeling, het samenspel en zijn sociaal emotionele 
ontwikkeling. Verder hebben orthopedagoog en mentor een moeder-kind begeleiding gestart rond 
opvoedvaardigheden, zoals grenzen stellen en duidelijkheid bieden.  
 
In de begeleiding van Samthanda staat vooral de rust van de moeder centraal. Zij kwam in grote 
stress en gebroken bij Seguro binnen. Inmiddels heeft ze meer rust gekregen, waardoor er weer 
gezonde ruimte komt voor haar zoon. Samen met orthopedagoog en consultatiebureau zijn mijlpalen 
benoemd in de groei en ontwikkeling van een kind, zoals omrollen, interactie met anderen of 
beginnende taalontwikkeling. Verder wordt de moeder geholpen bij alle vragen en onzekerheden die 
ze heeft. De baby groeit en ontwikkelt bovengemiddeld.   
 
Dit jaar in het bijzonder is gebleken hoe vasthoudend je als mentor en orthopedagoog moet zijn voor 
het regelen van de (minimaal) noodzakelijke externe zorg en hulpverlening voor de kinderen. 
Overtuigend zijn, wijzen op zorgplicht en het zoeken naar creatieve ingangen is telkens hard nodig. 
De investering in de samenwerking met externe partijen is daarmee tijdrovend. Hopelijk kunnen wij 
daar komend jaar de vruchten van gaan plukken. Voor de moeders geldt dat het soms moeilijk is om 
het doel van elke externe afspraak en de kern van het gesprek zelf goed te begrijpen. Hierin spelen 
aspecten mee als taalbarrière, cultuurverschillen en het begrip van het Nederlandse zorgsysteem. 
Daarbij hebben de moeders een grote angst dat het kind bij ze weggehaald wordt, wat de openheid 
bemoeilijkt. Dit alles vraagt om intensieve voorbereiding, begeleiding tijdens en nabespreking met 
orthopedagoog en mentor.  
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Naast het kindmentoraat worden elke week weer mooie woensdagmiddagactiviteiten georganiseerd, 
waarin sport, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Afgelopen jaar is het 
draaiboek hiervoor uitgebreid en is bewuster gewerkt aan de motorische en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van elk kind.  
 
Het team van Seguro 
In 2015 waren twee medewerkers (Anneke Boerma en Lilian Bruigom) in vaste dienst. Zij werden 
ondersteund door zeven stagiaires en circa dertig vrijwilligers. De orthopedagoog (Imke van 
Lotringen) en de fondsenwerver (Marion Etman, Tawa Tawa) zijn op freelance basis betrokken bij 
Seguro.  
Stichting Seguro heeft een instruerend bestuur, dat in 2015 bestond uit de volgende personen: 
 
- Mevrouw Kitty Penninga, geboren 1951, voorzitter, aanvang zittingstermijn 31 maart 2015, einde 
30 maart 2018, tweede zittingstermijn 
- Mevrouw Gonnie Kaptein, geboren 1955, secretaris, aanvang zittingstermijn 26 juni 2014, einde 25 
juni 2017, eerste zittingstermijn 
- Mevrouw Malva Verbeek, geboren 1988, penningmeester, aanvang zittingstermijn 15 december 
2014, einde 14 december 2017, eerste zittingstermijn 
- Mevrouw Riet Lenting, geboren 1960, algemeen bestuurslid, aanvang zittingstermijn 1 februari 
2013, functie beëindigd op 25 februari 2015, eerste zittingstermijn 
- Mevrouw Roos Abels, geboren 1986, algemeen bestuurslid, aanvang zittingstermijn 25 februari 
2015, einde 24 februari 2018, eerste zittingstermijn 
- De heer Rick Menting, geboren 1987, algemeen bestuurslid, aanvang zittingstermijn 22 september 
2015, einde 21 september 2018, eerste zittingstermijn 
 
De bestuursleden worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. Zij zijn allen gezamenlijk 
bevoegd.  
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Financiële verantwoording   
De resultaatrekening sluit met een resultaat van ruim € 32.000; een positief resultaat van € 25.286 
voor Seguro en € 7.202 voor Fanga Musow.  Op 31 december 2015 liep het subsidietijdvak af. 
In januari 2016 ontvingen we bericht van de Gemeente Utrecht over verlenging van onze subsidie 
voor het jaar 2016, met extra middelen om een sociaal psychiatrisch verpleegkundige aan te trekken. 
Deze subsidie bedraagt € 229.990. 
  
Seguro 
Het positieve resultaat is in lijn met onze begroting en heeft verschillende oorzaken. Een belangrijke 
afwijking van de begroting is de inzet van de gedragsdeskundig/sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige: we hebben de inkomsten en uitgaven opgenomen op de begroting, maar 
uiteindelijk zowel de kosten als de inkomsten niet gemaakt/geworven. Door de sterke behoefte aan 
een gedragsdeskundige voor onze bewoners, hebben we veel energie gestoken in het werven van 
fondsen. Zonder succes; de fondsen verwezen unaniem naar de gemeente voor de financiering van 
een gedragsdeskundige. Hierdoor ontbreken zowel de baten als de lasten voor de gedragsdeskundige 
op de jaarrekening van 2015. 
 
De vrijwilligersvergoeding is aanzienlijk hoger dan begroot. De kosten voor de vakantievrijwilligers 
zijn hierin opgenomen. We hebben ervoor gekozen om een kleine vergoeding te verstrekken in de 
(zomer)periode dat er geen stagiaires zijn. Dit heeft gezorgd voor meer toewijding vanuit de 
vrijwilligers wat leidt tot meer continuïteit in de ontwikkeling en begeleiding van onze bewoners. 
 
De kosten voor gas, water en licht zijn aanzienlijk lager dan begroot. De mogelijkheid dat Seguro een 
naheffing voor energiekosten ontvangt is (gedeeltelijk) vervallen. Dit jaar hebben we besloten om de 
buffer geleidelijk af te bouwen op basis van het principe dat we tot drie jaar terug kunnen betalen. 
Dit jaar zorgt dat voor een verlaging van € 4.330 op deze post. Daarnaast fluctueren de 
energiekosten nogal door de slecht geïsoleerde panden. We hebben het afgelopen jaar wel 
geïnvesteerd in het energiebewustzijn van de bewoners. Hopelijk vertaalt zich dit volgend jaar in de 
kosten.     
 
Onder de overige huisvestingskosten hebben we de financiering van het Wegloophuis Psychiatrie à € 
400 per maand voor een half jaar op moeten nemen. 
 
De kostenpost voor medische hulp is hoger uitgevallen omdat een van onze bewoners intensieve 
medische hulp nodig had veroorzaakt door het ontbreken van medische hulp in voorgaande jaren. 
  
Op basis van bezoeken bij soortgelijke collega instellingen, zijn er op dit moment plannen in de maak 
om onze dienstverlening verder te ontwikkelen. Het positieve resultaat van 2015 wordt mogelijk 
ingezet om deze plannen te realiseren. 
 
Fanga Musow 
Het positieve resultaat van Fanga Musow hebben we voornamelijk te danken aan het lager 
uitgevallen leefgeld en minder uitgaven aan de fondsenwerver. In beide gevallen hebben we te veel 
begroot. Op de posten trainingen bewoners en overige huisvestingskosten hebben we meer 
uitgegeven dan begroot.  
 
Begin 2015 kwam een plankwoning van de SSH (een woningbouwvereniging voor 
studentenhuisvesting) beschikbaar. Eén van de oud-bewoners van Fanga Musow, uit de tijd dat we 
nog onderdeel waren van STIL, heeft hier lange tijd gewoond. We hebben besloten het huurcontract 
van STIL over te nemen en het huis te gaan gebruiken voor huisvesting van mensen die al wel een 
verblijfsvergunning hebben en dus de huur kunnen betalen, maar (nog) geen recht op eigen 
woonruimte. Afgelopen jaar hebben we op deze manier 3 oud-bewoners en in totaal vijf kinderen 
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kunnen helpen. Vanwege achterstallig onderhoud hebben we wel wat in het huis moeten investeren, 
vandaar dat de kosten hoger zijn uitgevallen dan begroot. 
 
De fondsenwerving van Fanga Musow voor 2016 is nog niet helemaal rond. We doen ons uiterste 
best om de financiering voor 2016 sluitend te krijgen. Als we hier niet volledig in slagen dan zullen we 
additionele middelen zoeken om fondsen te werven, respectievelijk ruimte maken in onze variabele 
uitgaven of in het uiterste geval een beroep doen op de bestemmingsreserve. 
 
De acties waarmee we in 2015 additionele middelen hebben aangetrokken (actie Koningsdag WWG 
Predikherenkerkhof, Emmaus en Diaconie PGU), hebben we om deze reden gelabeld voor 2016. 
Bovendien vormt het jubileum van Fanga Musow een extra aanleiding om donateurs te werven. 
 
Kind in Beeld 
De kosten voor Kind in Beeld zijn voorspelbaar en constant; wat ervoor zorgt dat het resultaat € 0,- 
bedraagt. De werkzaamheden van de orthopedagoog zijn van hoge waarde voor de ontwikkeling van 
de kinderen in ons huis en daarmee ook voor de vrouwen. Omdat inmiddels is aangetoond dat deze 
werkzaamheden een integraal onderdeel vormen van de activering van de vrouwen, is ervoor 
gekozen om de werkzaamheden die in 2015 nog onder de noemer van ‘Kind in Beeld’ werden 
uitgevoerd vanaf 2016 toe te voegen aan ‘Fanga Musow’.    
 
 
Jaarrekening Stichting Seguro 2015 
 
BATEN   
 Resultaat 2015 Begroting 2015 
 € € 
Subsidie    
     Gemeente Utrecht (46113280) 217.540 192.550 
     Deel subsidie >> Fanga Musow -23.847  
   
Fondsen   
   Fonds gedragsdeskundige  16.420 
   
Donateurs 50   
   
Totaal inkomsten 193.743 208.970 
   
LASTEN   
Personeelskosten   
     Salaris 71.542 80.400 
     Reiskosten 98 375 
     Vrijwilligersvergoedingen 3.139 1.875 
     Kantinekosten 242 338 
     Training personeel 4.621 3.188 
     Overige personeelskosten 7.282 3.947 
Totaal 86.924 90.122 
   
Huisvestingskosten   
     Huur 23.044 23.500 
     Gas, water en licht 6.105 15.692 
     Telefoon, internet, kantoorkosten 2.604 2.750 
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     Onderhoud 346 1.500 
     Huishoudelijke kosten 122 300 
     Inrichtingskosten 514 1.500 
     Overige huisvestingskosten 2.576 650 
Totaal 35.311 45.892 
   
Activiteiten   
     Leefgeld 30.410 31.200 
     Participatie 2.071 2.000 
     Moestuin 103 1.000 
     Juridische hulp 315 500 
     Medische hulp 2.211 1.000 
     Reiskosten bewoners 500 1.000 
     Training bewoners 74 1.500 
Totaal 35.684 38.200 
   
Algemene kosten   
     Huur kantoor 2.598 2.250 
     Kantoorkosten 1.387 1.313 
     Telefoon- en internetkosten 1.099 750 
     Kleine inventaris kantoor 391 113 
     Contributies 555 150 
     Verzendkosten 167 188 
     Reiskosten 54 113 
     Voorlichting 654 188 
     Fondswerving 1.779 1.270 
     Bankkosten, verschillen 156 225 
     Bestuurs-/algemene kosten 345 263 
     Administratiekosten 2.279 2.250 
     Accountantskosten 2.827 1.350 
     Verzekeringen 856 675 
Totaal 15.146 11.096 
   
Onvoorzien 5%   
   
Totaal lasten 173.064 185.309 
   
RESULTAAT 20.679 23.661 
 
 
Financieel jaarverslag Fanga Musow 2015 
 
BATEN   
 Resultaat 2015 Begroting 2015 
 € € 
Subsidie    
     Gemeente Utrecht  23.847 24.991 
   
Fondsen   
     Kansfonds (voorheen Skanfonds) 13.447  
     Konferentie Nederlanse Religieuzen/PIN 15.000  
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     Oranjefonds ontvangen 9.375  
     Oranjefonds toegezegd 3.125  
     Janivo Stichting 15.000  
     Van Baaren Stichting 3.000  
     Haëlla Stichting 6.500  
     ASN Foundation 1.000  
 66.447 66.524 
   
Donateurs    
     Incidenteel 4.620  
     Via incasso 6.728  
 11.348 10.000 
   
Overige inkomsten; acties   
     Diaconie PGU 3.348  
     Verkoop CD’s  50  
 3.398  
   
Totaal baten 105.039 101.514 
   
LASTEN   
Personeelskosten   
     Loonkosten 23.847 21.750 
     Reiskosten  125 
     Vrijwilligersvergoedingen 368 625 
     Kantinekosten  113 
     Training personeel  1.063 
     Deskundigheidsbevordering 10.458 10.375 
     Overige personeelskosten  1.316 
Totaal 34.674 35.366 
   
Huisvestingskosten   
     Huur 22.167 22.500 
     Gas, water en licht 3.663 4.130 
     Telefoon- en internetkosten 1.017 880 
     Onderhoud 185 750 
     Huishoudelijke kosten 138 150 
     Inrichtingskosten 177 1.000 
     Overige huisvestingskosten 2.203 500 
Totaal 29.551 29.910 
   
Activiteiten   
     Leefgeld 16.390 18.200 
     Participatie 746 850 
     Juridische hulp 1.288 1.500 
     Medische hulp 1.414 750 
     Reiskosten bewoners 479 500 
     Trainingen bewoners 3.709 1.500 
Totaal 24.027 23.300 
   
Algemene kosten   
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     Huur kantoor  750 
     Kantoorkosten 119 438 
     Telefoon- en internetkosten  250 
     Kleine inventaris kantoor  38 
     Contributie  50 
     Verzendkosten  63 
     Reiskosten 96 37,50 
     Voorlichting 1.329 63 
     Fondswerving 7.813 9.664 
     Bankkosten, verschillen 229 75 
     Bestuurs-/algemene kosten  88 
     Verzekeringen  225 
     Administratiekosten  1200 
     Overhead voor Kind in Beeld   
Totaal 9.586 12.939 
   
     Onvoorzien   
   
Totaal lasten 97.837 101.514 
   
RESULTAAT 7.202 0 
 
 
Financieel jaarverslag Kind in Beeld 2015 
 
BATEN   
 Resultaat 2015 Begroting 2015 
 € € 
Fondsen   
     Stg Kinderpostzegels ontvangen 10.552  
     Stg Kinderpostzegels op te vragen 2.092  
     Stg Boschuysen 4.500  
Totaal baten 17.144 17.690 
   
LASTEN   
Personeelskosten   
     Inhuur orthopedagoog 14.025 12.925 
Totaal 14.025 12.925 
   
Activiteiten   
     Participatie 1.599 3.000 
     Training bewoners 599  
Totaal 2.198 3.000 
   
   
Algemene lasten   
     Fondswerving 921 953 
     Reiskosten   300 
Totaal 921 1.253 
   
     Onvoorzien  512 
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Totaal lasten 17.144 17.690 
   
RESULTAAT 0 0 
 
 
Fondsen en donaties 
Het Kansfonds (voorheen Skanfonds) en de Commissie PIN steunden Fanga Musow voor het derde 
jaar.  
 
De gift van Commissie PIN is een solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janivo Stichting, Haëlla Stichting, vanBaaren Stichting en de ASN Foundation gaven financiële 
ondersteuning aan het activeringsprogramma van Fanga Musow 
 
Het Joan Ferrier Emancipatiefonds binnen het Oranjefonds financiert de trainingen en cursussen 
voor de medewerkers, vrijwilligers en de bewoonsters. Dit fonds is in het leven geroepen ter 
nagedachtenis aan het in 2014 overleden bestuurslid Joan Ferrier. Zij heeft zich lang ingezet 
voor de emancipatie en integratie in Nederland van vrouwen en meisjes met een 
migrantenachtergrond. 
 
De medewerkers, stagiaires en vrijwilligers krijgen voor het derde jaar de training Kracht- en 
Herstelwerk van het UMC Radboud aangeboden, zodat vanuit dezelfde methodiek gewerkt wordt. 
De vrouwen volgen naast persoonlijke cursussen de weerbaarheidtraining Rots en water. 
 
Gemeente Utrecht financiert de coördinatiekosten van het Fanga Musow huis. 
 
Het project Kind in Beeld is in 2015 gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels Nederland en 
Stichting Boschuysen 
 
De Woonwerkgroep Predikherenkerkhof heeft dit jaar de opbrengst van het feest dat zij 
jaarlijks organiseren met Koningsdag op hun plein met bands, lekker eten en niet onbelangrijk 
een toilet, bestemd voor Fanga Musow. Dit bracht maar liefst € 5.467,- op. De bewoonsters van 
Fanga Musow verkochten traditionele lekkernijen. De medewerkers en vrijwilligers hielpen mee met 
hand- en spandiensten. De opbrengst gaat naar cursussen en trainingen voor de vrouwen. 
 
Emmaus Overvecht doneerde de opbrengst van € 1.000 van de nationale Kringloopdag voor Fanga 
Musow. Geweldig initiatief van het personeel, waarvoor hartelijk bedankt. 
 
De Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht collecteerde in 2015 voor Fanga Musow met  
€ 3.585,- als resultaat! Heel erg bedankt voor jullie inzet. 
 
En Faye en Jette bakten cakejes en verkochten die voor de kinderen van Fanga Musow. Het 
resultaat: € 76,90! 

Kansfonds (www.kansfonds.nl) helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, 
zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen 
helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen 
doen voor de ander. Díe initiatieven, zo’n 600 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we 
met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met 
elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen. 
 

http://www.kansfonds.nl/
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Onze vaste donateurs, die ons met niet aflatende steun maandelijks of halfjaarlijks steunen via 
een incasso of periodieke overschrijving zijn we heel erg dankbaar! Jullie steun vormt de financiële 
basis die zo belangrijk is voor een opvanghuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
p/a 2e Daalsedijk 2b 
3551 EJ  Utrecht 
T 030 66 24 260 
info@seguro-opvang.nl 
www.seguro-opvang.nl 
www.facebook.com/StichtingSeguro 
 

 

mailto:info@seguro-opvang.nl
http://www.seguro-opvang.nl/
http://www.facebook.com/StichtingSeguro

	_GoBack

