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Opnieuw laten we een bewogen jaar achter ons. Diverse bewoners hebben een verblijfsver-
gunning en woonruimte gekregen. Als je mensen een paar jaar van dichtbij hebt meegemaakt,
realiseer je je bij zo’n vertrek vaak extra goed hoe iemand gegroeid is. Zo kwetsbaar als som-
mige mensen binnenkwamen, zo krachtig en zelfstandig vertrekken ze weer. Soms wat onze-
ker om weer op eigen benen te gaan staan, maar altijd trots op wat ze bereikt hebben. De
groep oud-bewoners wordt steeds groter en dat heeft veel leuke kanten; regelmatig komt er
iemand een kopje koffie of thee halen en even bijpraten. 

Maar ook op de vrouwen die nog steeds bij ons wonen, zijn we trots. Het idee voor het bene-
fietfeest van 1 december jl. was van hen afkomstig en ook een groot deel van de organisatie
hebben ze op zich genomen. Het was een geweldige avond waar veel van de donateurs en
andere betrokkenen zich hebben laten zien. 

Voor u ligt de laatste ‘nieuwsbrief-oude-stijl’, vanaf volgend jaar gaan we het iets anders doen.
We vinden het leuk om u vier keer per jaar op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen van
Stichting Seguro. In de nieuwe nieuwsbrief zal dan ook aandacht worden besteed aan de man-
nen die we opvangen en aan nieuws dat de stichting in zijn geheel aangaat. De nieuwsbrief zal
vanaf dat moment ook alleen digitaal worden verzonden. Heeft u geen e-mail, dan printen we
een exemplaar voor u en sturen het per post. Zo kunnen we u frequenter informeren, maar
toch de kosten laag houden. 

Tenslotte: heeft u al gezien dat Seguro en Fanga Musow beide een nieuwe website hebben?
Diverse betrokkenen bij Seguro hebben daaraan meegewerkt en we zijn trots op het resultaat.
Neem eens een kijkje op www.seguro-opvang.nl en www.fangamusow.nl

Het team van Seguro wenst u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2018.

Kitty Penninga
Voorzitter Stichting Seguro

Even voorstellen: Koen Reijnen
Sinds juni van dit jaar ben ik werkzaam als casemanager bij
Seguro. Een functie die meteen mijn aandacht trok door
mijn werk bij het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen in Amster -
dam. Ik wil graag mijn inzet voor de groep ongedocumen-
teerden vergroten, dus was blij verrast toen ik aan de slag
mocht bij Seguro. Wat het werk bij deze organisatie zo bij-
zonder maakt is dat Seguro zich onderscheidt door een dui-
delijk doel: mensen het besef (terug) geven dat zij zelf de
mogelijkheid hebben een keuze te maken over hun toekomst,
ongeacht of die verblijfsvergunning er komt of niet. De afge-



lopen maanden heb ik gezien dat de bewoners stuk voor stuk talentvol en ambitieus zijn. De
mogelijkheden die zij, ondanks hun positie, voor zichzelf creëren zijn divers en groot. Het is
nodig om ze een duwtje in de juiste richting te geven, om de motivatie samen terug te vinden
of om samen nog eens de mogelijkheden te verkennen. Door op een gelijkwaardige manier
met de mensen hier aan te werken hoop ik het perspectief op een mooie toekomst samen te
kunnen vergroten. Want ondanks het heftige en wrede verhaal dat zij vaak met zich meedra-
gen, laten ze enorme veerkracht zien en lukt het hen om zich te handhaven, iets wat mij ont-
zettend inspireert. Tot nu toe heb ik Seguro ervaren als een organisatie waar veel mensen
op verschillende manieren betrokken zijn en zich inzetten voor het verbeteren van de situatie
voor deze groep. Of het nu betaald, vrijwillig of als stagiair is, bij Seguro werkt een hecht
team met veel passie. Een team waar ik sinds kort met veel plezier en trots onderdeel van
uitmaak.

Nieuwe stagiairs
In september zijn twee nieuwe stagiairs gestart bij Seguro; Chantal en Hanad. Beiden doen
de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Na een paar turbulente weken heb-
ben we ze gevraagd om hun eerste indrukken over Fanga Musow en de bewoners op papier
te zetten.

Chantal: Een nieuwe start in een ander land maken lijkt mij moeilijk, vooral wanneer je ertoe
gedwongen wordt door de omstandigheden. De vrouwen en kinderen die in het Fanga Musow-
huis wonen hebben stuk voor stuk hun eigen intrigerende verhaal. Zij bevinden zich in situ-
aties waarvan ik mij zelf haast niet kan voorstellen hoe dit voor hen moet zijn. Daarom heb
ik een des te grotere bewondering voor het doorzettingsvermogen en optimisme dat ik bij
bewoners terug zie. Om maar wat voorbeelden te noemen: Eén van de bewoners die het ene
na het andere leermoment met beide handen aangrijpt en een steeds hoger niveau Neder -
lands door cursussen behaalt. Een bewoner die elke dag vrolijk en optimistisch is, volmon-
dig já zegt tegen elke activiteit die georganiseerd wordt en graag in contact is met andere
mensen. De ander die zich als vanzelfsprekend over het zoontje van haar buurvrouw ont-
fermd wanneer zij even druk bezig is met iets anders. Ondanks de problematiek waarmee
deze vrouwen te maken hebben, kiezen zij ervoor om door te zetten. Reden genoeg om mijn
volle respect te hebben. Ik wens deze vrouwen en hun kinderen alle kracht, succes en geluk
in 2018 toe om -samen met Seguro- aan hun toekomst te werken.

Hanad: Ik ben geïnspireerd geraakt door de bewoners waarmee ik werk. Ik merk in het con-
tact met de bewoners dat ik hen bewonder om hun veerkracht. Ze hebben een turbulent
leven, een leven dat nog veel onzekerheden kent. In hun reis naar het Westen hebben zij hin-
dernissen moeten overwinnen en eenmaal aangekomen in Europa komen ze erachter dat ze
niet met open armen ontvangen worden. Tijden zijn veranderd en men reduceert hen tot
gelukzoekers. Het verhaal achter de vluchteling verdwijnt en compassie voor deze doelgroep
blijft uit. In Nederland worden zij aan hun lot overgelaten, want zonder een geldig papiertje
hoor je niet in Nederland thuis. Ook al ben je staatloos of hebben de omstandigheden er tot
geleid dat je niet meer kunt terugkeren naar je thuisland. Wat voor keuze rest hen dan nog?
Ondanks de onzekerheden en de kritiek vanuit de samenleving blijven de bewoners hoop
houden op een beter leven. Dag in dag uit strijden zij voor een beter bestaan, met de hoop
op het verlossende antwoord: dat zij een verblijfsstatus krijgen. Als stagiair ondersteun ik de
bewoners in hun strijd tegen deze onrechtvaardigheid. Ik ben blij dat ik onderdeel van Se -
guro mag uitmaken!

Verslag van een zomeractiviteit – door één van onze vrijwilligers

In augustus gaan we met zijn allen naar de dierentuin!! Rond half tien gaan we met een paar
vrijwilligers naar het vrouwenhuis om de vrouwen en kinderen op te halen, die al bijna alle-
maal klaar staan. Iedereen heeft er veel zin in en ook het zonnetje gaat met ons mee! We
gaan met bus, trein en dan lopend (omdat wachten op de bus te lang duurt) naar Dierenpark
Amersfoort. Terwijl we lopen naar het park wordt er gezellig gekletst en ook de kleine dieren



op de grond worden bewonderd (rups -
jes en slakjes). Bij de dierentuin aan-
gekomen, eten we allemaal even wat
en dan gaan we naar de olifanten waar
om 12 uur de dierverzorger over hen
vertelt. Daarna komen we langs kar-
pervissen. Deze vissen kun je voeren,
dus ieder kind vraagt om een muntje
bij ons en moeders en uiteindelijk krij-
gen ze een van de bewoners zo ver om
wat voer te kopen. Wat een gulzige vis -
sen! De kinderen vinden het erg leuk
om te zien. Daarna gaan we kijken bij
de apen. De oudste jongen wil graag naar de leeuwen, zijn moeder en een aantal anderen
gaan met hem mee. De andere kinderen en moeders zijn in de speeltuin waar je kunt klim-
men. Binnen een paar minuten zitten alle kinderen in de touwbruggen en kunnen de moe-
ders en vrouwen gezellig kletsen op een bankje met goed zicht op de kinderen. Na een tijdje
komen we hier allemaal weer samen en eten we appels en krentenbollen. Dan gaan we rich-
ting dinopark. Iedereen is moe en we gaan richting uitgang. Nog even langs de schildpadden,
want dat wil een van de jongens graag en de anderen kijken nog bij tijgers en pinguïns.
Iedereen geniet van een ijsje en met de bus, trein en bus gaan we weer terug. Het was een
geslaagde dag!

Benefietfeest Fanga Musica & Danza, 
wat een prachtige avond was het! 
Fanga Musica & Danza op 1 december 2017 bruiste van betrokken mensen, muziek en ener-
gie. De benefietavond was geheel georganiseerd door de Fanga-vrouwen zelf. Veel tijd en
energie hebben zij er in gestoken, veel mooie ideeën zijn bedacht en uitgevoerd. Alle mensen
om hen heen hebben zij in beweging gezet. Eerst door ze enthousiast te krijgen om op te tre-
den of langs te komen. Vervolgens was iedereen op de avond zelf volop in beweging, swin-

gend op de dansvloer tijdens
de Afrikaanse dansworkshop.
De avond startte met een ont -
roe rende speech van twee be -
woonsters van Fanga. Zij lie-
ten weten dat Fanga veel voor
ze betekent; een plek om te
slapen, te eten, te zijn. In hun
eigen woorden: ‘ik ben een
sterke vrouw, maar heb ook
een arm om mij heen nodig,
dat geeft Fanga mij’. Ver vol -
gens waren er drie prachti-
ge, heel verschillende dans-



optredens. De sfeer zat er goed in, iedereen kletste gezellig en genoot van de muziek. En wat
we natuurlijk niet mogen vergeten te vermelden waren de heerlijke eigengemaakte hapjes;
de Armeense taarten, fruitsalade, Eritrese injera en sambusa’s uit Sierra Leone.
Veel dank aan de gratis optredens van al onze muzikanten; Tango La Zapada, Al Hambra, John
Kayongo en zijn groep en de DJ’s van Radio Seguro. Ook veel dank aan de locatie Huis van
Vrede en het gesponsorde eten en drinken door Albert Heijn Konincks aan de Amster damse -
straatweg.  

Het resultaat mag er zijn; een prachtig bedrag van € 1.617,56 is opgehaald. Dit bedrag wordt
direct ingezet voor het Fanga-huis en het leefgeld voor de vrouwen en kinderen. Bedankt
allemaal!

Giften van particulieren en acties gehouden 
voor Fanga Musow in 2017
Het Restaurant Vaartsche Rijn hield in 2017 een wateractie, waarbij de opbrengst naar
Fanga Musow ging. 
Fanga Musow bedankt haar vaste donateurs, wiens steun onze financiële basis vormt. 
Wilt u een steen(tje) bijdragen? Maak uw gift (periodiek) over op rekeningnummer NL77 TRIO
025.47.09.788 ten name van Seguro te Utrecht of stuur een mailtje naar fangamusow@segu-
ro-opvang.n en geef door dat u donateur wilt worden. Wij regelen dan de incasso voor u, met
de door u gewenste termijn.

De bewoners van het Fanga Musow huis
In deze rubriek volgen we de bewoners van het Fanga Musow huis. Alle namen zijn gefingeerd.

Ook 2017 was een jaar met veel – gelukkig meestal positieve - verrassingen.
We hebben dit jaar afscheid genomen van Olivia en Isabel, de twee volwassen zussen uit An -
gola die eind vorig jaar, na vijftien jaar wachten, een verblijfsvergunning kregen. Ze hebben
huisvesting in Utrecht gevonden, op een plek waar statushouders en studenten samenwo-
nen en van elkaar leren. Eindelijk hebben ze nu beide hun eigen kamer en kunnen ze hun
leven op hun eigen manier vormgeven. 

Interview met ‘Olivia’

Op mijn vraag of Olivia voor de nieuwsbrief iets over haar nieuwe leven wil vertellen,
reageert ze enthousiast. Een dag later zit ze al op kantoor. Ze vertelt: ‘Ik heb een heel
ander leven nu. Voorheen mocht ik niets, alleen maar wachten op een beslissing,
jarenlang. Het was een leven in afhankelijkheid. Je hebt geen invloed op je eigen leven,
wat naar is, maar soms ook wel makkelijk, dat merk ik nu. Ineens heb ik een hoop ver-
antwoordelijkheid; ik moet zorgen dat de huur betaald wordt, ik moet een studiekeuze
maken etc. Ik wil graag Maatschappelijke zorg niveau 4 gaan doen, maar dat begint
pas weer in september. Als ik niveau 3 ga doen, kan ik in januari beginnen. Ik heb toch
besloten om te wachten tot september, zodat ik de opleiding kan gaan doen waar mijn
hart naar uit gaat. Tot die tijd werk ik bij de Thuiszorg, ik geniet ervan dat ik mag wer-
ken! Het leukste vind ik het contact met de mensen, die ik nu steeds beter leer ken-
nen. En dan realiseer ik me weer dat ik me later echt met begeleiding wil bezighou-
den. 
Mijn huisje is inmiddels helemaal ingericht en dat van mijn zus ook. We hebben een
gezellige gang, met mensen waarmee ik soms afspreek om thee te drinken of samen
te eten. We doen niet echt dingen met de hele groep, maar dat hoeft ook niet. Veel
jonge mensen zijn druk met werk en studie en dan is het lastig om iets te plannen.
Maar één op één hebben we leuke contacten’.

Na vertrek van Olivia en Isabel ontstond ruimte voor een nieuwe bewoner en dat werd de
Sierra Leoonse Francis met haar zoontje Jedidiah van vijf. In februari verwacht Francis haar
tweede kindje. Ook volgt ze een traject voor traumaverwerking bij Altrecht. De komende tijd



mogen Francis en haar kinderen bij ons blijven, zo proberen we wat stabiliteit te brengen in
het gezin. Ondertussen wordt gekeken naar de mogelijkheden voor legaal verblijf. 

Oproepje

Voor de baby van ‘Francis’ zijn nog wat spulletjes nodig voor bevalling, kraambed en 
de eerste maanden. We proberen zoveel mogelijk gratis te krijgen, maar er zullen
altijd dingen gekocht moeten worden. Wilt u helpen om de uitzet bij elkaar te krijgen?
Een bijdrage is van harte welkom: NL77 TRIO 025.47.09.788 ten name van Seguro te
Utrecht, o.v.v. babyuitzet.

Gayane, onze creatieve taartenbakster uit Armenië woont nog steeds met haar zoon Vagan
op de bovenverdieping van het Fanga-huis. Helaas zit een asielvergunning er voor hen niet
in, maar we hebben half juni een goed voorbereide aanvraag ingediend voor een humanitaire
vergunning. We vinden dat de gezondheidsproblemen van met name Vagan en alles wat ze
samen in Armenië hebben meegemaakt, voldoende reden zijn voor een verblijfsvergunning.
Om de aanvraag te ondersteunen hebben we een beroep gedaan op het Onderzoeks- en
Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Universiteit Groningen. Dit
centrum, opgericht door de huidige kinderombudsman Margrite Kalverboer, doet orthope-
dagogisch diagnostisch onderzoek naar de gevolgen van uitzetting of terugkeer naar het land
van herkomst bij kinderen die al lang in Nederland zijn. Het rapport, waaruit inderdaad blijkt
dat het voor de ontwikkeling van Vagan heel schadelijk zou zijn als hij terug zou moeten naar
Armenië, is door ons ingebracht in de procedure. Voorlopig wachten we nog op een reactie
van de IND, het is te hopen dat er na jaren van onzekerheid een einde komt aan het wachten
en Gayane en Vagan een start kunnen maken met hun nieuwe leven. Hopelijk kan dan ook
het jongere broertje van Vagan, die Gayane noodgedwongen heeft moeten achterlaten bij
haar ouders, zich bij het gezin voegen. 

Dit jaar namen we ook afscheid van Samthanda en zijn moeder Noma. Ook zij hebben woon-
ruimte gekregen in Utrecht. Noma was nog even bang dat ze zou vereenzamen in haar flat,
maar gelukkig woont ze in een kinderrijke buurt en is er een speeltuintje achter haar flat
waar Samthanda nooit genoeg van krijgt. Vereenzamen is beslist niet aan de orde, hebben
we al begrepen! Noma is heel gelukkig met haar nieuwe leven en hoopt dat ze snel genoeg
inkomsten heeft om haar dertienjarige dochter naar Nederland te laten komen. 

In de kamer van Noma woont nu de uit Sierra Leone afkomstige Fatu met haar driejarige
zoontje Omar. Voor Fatu was het belangrijk dat ze een plek had waar ze tot rust kon komen



en hulp kon krijgen bij de opvoeding van Omar. Ze is gestart met een traject bij Altrecht voor
de verwerking van haar trauma’s. Omar zit een paar dagdelen per week op de voorschool.
Fatu heeft het zwaar, haar (psychische) gezondheid en het hebben van een stabiele plek voor
haar en Omar hebben nu even prioriteit. Als het wat beter met haar gaat, kunnen we ons gaan
richten op een verblijfsvergunning. Katja, onze orthopedagoog, start binnenkort met een
intensief begeleidingstraject voor moeder en kind. 

Voor Vika uit Armenië was het ook een bewogen
jaar. Zij en haar Nederlandse vriend wilden graag
samenwonen, maar daarvoor moest Vika wel
eerst terug naar haar thuisland om een inbur-
geringsexamen te doen. Hiervoor slaagde ze met
vlag en wimpel, maar het regelen van de juiste
papieren om weer terug naar Nederland te mo -
gen, was nog wel even hard werken. Ze is een
paar maanden weggeweest en haar vriend, die
zijn werk hier in Nederland heeft, vloog af en
toe op en neer. Half september stonden ze in -
eens voor onze neus, wat een verrassing! Ze
wonen nu samen in Noord-Brabant, waar Vika
gelijk als haarstyliste aan de slag is gegaan. Op
de foto één van haar bijzondere creaties. Haar
contactgegevens zijn op te vragen bij de mede-
werkers van Seguro. 

In de kamer van Vika woont inmiddels al een
aantal maanden Samira uit Eritrea. Samira is net
achttien geworden en sinds twee jaar in Neder -
land. Daarvoor heeft ze jarenlang in een vluch-
telingenkamp in Ethiopië verbleven. In haar eer -

ste procedure zijn er helaas fouten ge maakt die niet meer te herstellen zijn, daarom werken
we nu aan een nieuwe procedure, die we wel goed voorbereiden. Ook Samira zelf moet hier-
mee aan de slag, in het dorp waar ze is geboren moet bijvoorbeeld een afschrift van haar
doopakte worden opgehaald. Ze probeert dit door een voormalige dorpsgenoot te laten rege-
len. Ondertussen heeft Samira veel steun aan Gayane, die op dezelfde verdieping woont.
Samira beschouwt haar als een ‘pleegmoeder’ en ze gaan op een leuke manier met elkaar
om. Zo heeft ze ook de kans om nog een stukje van haar verloren jeugd in te halen. 

Yodit en haar zoontjes Samson en Robel uit Eritrea hebben in oktober ook een verblijfsver-
gunning gekregen! Sindsdien wonen ze in AZC Utrecht en worden ze begeleid door Vluchte -
lingenWerk. Zij gaat helpen om de man van Yodit, die nu nog in Israël verblijft, zo snel moge-
lijk naar Nederland te laten komen. 
In de kamer van Yodit wonen sinds begin november Aster en haar zoontje Birhan van vier
jaar. Ook zij komen uit Eritrea. Via Italië zijn ze naar Nederland gekomen. Eigenlijk moet As -
ter terug naar Italië om daar asiel aan te vragen, maar er is daar nauwelijks opvang voor ge -
zinnen met kinderen. Omdat ze beiden al veel hebben meegemaakt, hebben we besloten dat
ze bij Fanga Musow mogen blijven tot ze lang genoeg in Nederland zijn om hier asiel aan te
vragen. 

Sinterklaas bij Fanga Musow
Woensdag 29 november was het zover: Sinterklaas bezocht met twee van zijn pieten het kan-
toor van Seguro. Voor alle kinderen, moeders én voor Samira hadden ze cadeautjes bij zich.
Die kregen ze echter niet zomaar; er moest eerst een parcours worden afgelegd waarmee
een pietendiploma kon worden verdiend. Gelukkig slaagden alle kinderen hiervoor. De ca -
deaus vielen ook dit jaar weer erg in de smaak, met veel dank aan de Speelgoedbank De Meern,
die Sinterklaas een handje heeft geholpen.



Giften van Fondsen 2017 
Fanga Musow ontving dit jaar steun van de volgende fondsen voor het project Kinderen in
Beeld;  Stichting Kinderpostzegels Nederland, de Van Baaren Stichting,de Winter Heijnsius
Stichting, Stichting Dioraphte, Haëlla Stichting, de Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M en stille
fondsen.
Het Joan Ferrier Emancipatiefonds binnen het Oranjefonds financierde de trainingen en cur-
sussen voor de medewerkers, vrijwilligers en de bewoonsters. Dit fonds is in het leven ge -
roepen 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.
Fanga Musow ontvang een solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Neder -
land via de  Commissie PIN. Samen met de RDO Balije van Utrecht en een stil fonds steunen
zij het Eigen Kracht programma van de vrouwen in het Fanga Musow huis. 
De coördinatiekosten van het Fanga Musow huis worden door de Gemeente Utrecht gefinan-
cierd.

Periodieke schenkingen en nalaten
Stichting Seguro en daarmee Fanga Musow is een ANBI, een algemeen nut beogende instel-
ling. Dat betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden – en soms zelfs volledig –
aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.
Sinds 2014 is het niet meer nodig om een periodieke schenking bij de notaris te laten vast-
leggen. Het voordeel van een periodieke schenking is dat u de volledige gift kunt aftrekken
in uw aangifte inkomstenbelasting en dus niet te maken heeft met een drempel (1% van uw
drempelinkomen). Een periodieke gift bestaat uit vooraf vastgestelde giften gedurende mini-
maal vijf jaar. Vooraf moet een schenkingsovereenkomst worden opgesteld tussen donateur
en ontvangende stichting. Wij helpen u daar graag bij. 
Daarnaast is het ook mogelijk om Fanga Musow in uw testament op te nemen. Met een
legaat laat u een vooraf bepaald bedrag na, met een benoeming als erfgenaam laat u Fanga
Musow voor een door u bepaald percentage delen in de nalatenschap. Een ANBI hoeft geen
erfbelasting te betalen, zodat uw hele gift kan worden gebruikt voor het goede doel. 

Kopij en colofon
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Hanad van Haren, Chantal van Noije, Katja van Roij,
Marion Etman, Anneke Boerma en Lilian Bruigom (eindredactie). Speciale dank gaat uit naar
Nils Buis van Om Tekst en Vorm voor de vormgeving van de nieuwsbrief.

Contact
Fanga Musow, p/a Stichting Seguro • 2e Daalsedijk 2b • 3551 EJ Utrecht
T: 030 – 662 42 60 / 030 – 662 68 60 • E: info@fangamusow.nl • I: www.fangamusow.nl
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Fanga Musow werd dit jaar gesteund door:


