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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.  

 
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.  
 
De werkwijze van Seguro 
De vier betaalde medewerkers worden in hun werkzaamheden ondersteund door een team van 
stagiaires, vrijwilligers, een orthopedagoog en een fondsenwerver. De twee ambulant begeleiders 
zijn mentor van de bewoners. 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 en 
de Nederlandse taalles. 
 
De methodiek Kracht- en herstelwerk is een leidraad in de begeleiding. Als onderdeel van de 
begeleiding wordt per bewoner gekeken waar hij/zij goed in is. En hoe zij goede invulling kunnen 
geven aan hun dag/weekritme en aan hun eigen ontwikkeling. Het uiteindelijke doel hiervan is dat zij 
in de tijd bij Seguro persoonlijk groeien en zo betere keuzes kunnen maken over hun toekomst.  
 

 
 
Splitsing SPV-functie, komst Koen 
Reijnen 
Sinds 1 juni 2016 werkte Christel 
ten Berge, naast haar baan bij 
Altrecht, bij Seguro als sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige 
(SPV). Medio 2017 deelt ze die 
functie met Koen Reijnen, die ook 
werkzaam is bij ASKV/Steunpunt 
Vluchtelingen in Amsterdam. Op 
deze manier is er veel expertise in 
huis en hebben beiden de 
mogelijkheid met elkaar te 
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overleggen. Koen en Christel zijn allebei mentor van diverse bewoners, Christel is daarnaast ook door 
de ketenpartners voor ongedocumenteerden in Utrecht te consulteren bij vragen of problemen 
waarvoor bijzondere expertise gewenst is.  
 
Activiteiten  
Van twee van de drie huizen waarin mannen gehuisvest worden, moesten we afscheid nemen omdat 
ze gerenoveerd werden. Via Mitros kregen we twee andere flats in Overvecht toegewezen. We 
hebben een aannemer in de arm genomen die beide woningen geschikt heeft gemaakt voor 
bewoning door vier mensen. Daarna hebben we samen met de bewoners geverfd, gordijnen 
opgehangen en spullen verhuisd. Een bedrijf heeft vinyl op de vloeren gelegd en bij Emmaus is wat 
nieuwe huisraad uitgezocht.  
 
Voor diverse bewoners is intensief samengewerkt met GGZ, scholen en huisartsen.  
 
Een aantal bewoners heeft deelgenomen aan fitnessactiviteiten en sporten in de buitenlucht. Ook 
werd er taalles, fietsles en dansles gevolgd. Verder hebben we een EHBO-training en een sociale 
weerbaarheidstraining aangeboden.  
 
Op het vlak van PR en communicatie zijn er bewuste investeringen gedaan dit jaar. De beide websites 
zijn vernieuwd en er zijn verhalen en tekeningen aan toegevoegd. Voor kantoor is geïnvesteerd in 
computers en laptops.  
 
De medewerkers hebben ook dit jaar deelgenomen aan de training Kracht- en herstelwerk. 
Daarnaast hebben twee medewerkers een herhalingscursus EHBO en reanimatie/gebruik AED 
gevolgd.  
 
In de zomer is één kamer samen met de bewoners van het vrouwenhuis opgeknapt en omgebouwd 
tot kinderkamer. Ook zijn in de zomer alle vrouwen en kinderen met enkele vrijwilligers naar de 
dierentuin in Amersfoort geweest, wat een leuke gezellige dag opleverde voor iedereen. Ook een 
bezoek aan de culturele parade in Utrecht was een succes.  
 
Op 1 december vond een door de vrouwen zelf geïnitieerde en georganiseerde benefietavond plaats, 
hiermee is € 1964,- opgehaald voor Fanga Musow. Voor het opknappen van het vrouwenhuis, waar 
we in 2018 mee beginnen, is crowdfunding opgezet.  
 
Binnen het project Kind Centraal is het mogelijk meer individuele aandacht aan de kinderen te 
besteden. Waar nodig worden de moeders persoonlijk door de orthopedagoog begeleid. Ook is de 
orthopedagoog sinds dit jaar zelf mentor van de kinderen, waardoor de lijntjes korter zijn. Waar 
nodig heeft zij ook een coördinerende rol met betrekking tot de hulpverlening.  
 
 
Opvanghuizen Seguro 
Alle namen in dit jaarverslag zijn gefingeerd. 
 
In 2017 hebben vier volwassenen en twee kinderen een verblijfsvergunning gekregen. Eén bewoner is 
doorgestroomd naar een AZC en één bewoner is teruggekeerd naar zijn land van herkomst. Hieronder 
de meest in het oog springende verhalen van afgelopen jaar.  
 
Kunstenaar Guillaume uit Frankrijk woont sinds 2016 begeleid bij Lister en wordt door ons nog op 
juridisch vlak ondersteund. Ook betalen wij zijn ziektekostenverzekering, tot het moment dat 
Guillaume zijn zorgtoeslag op zijn bankrekening kan ontvangen. Omdat hij zich niet kan legitimeren, 
kan hij immers ook geen bankrekening openen en de belastingdienst wil de zorgtoeslag alleen 
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overmaken op zijn eigen rekening. Nu schieten wij het dus voor. Het afgelopen jaar is Guillaume 
verhuisd naar een woning met wat minder begeleiding en hij gaat steeds verder vooruit. Als het zo 
doorgaat, zal hij op termijn zelfstandig kunnen wonen, met begeleiding van Lister. Een ander 
hoogtepunt voor Guillaume was het feit dat zijn kunst dit jaar een plekje kreeg in de tentoonstelling 
Nieuwe Meesters van het Outsider Art Museum. We waren aanwezig bij de opening van deze 
tentoonstelling in de Hermitage in Amsterdam, waar Guillaume trots aan het publiek vertelde over 
zijn creaties die hij maakte met de eerste versie van MS Paint. Een secuur en tijdrovend werkje, 
hieronder een voorbeeld. 
 

 
 
 
Kelile woonde al sinds augustus 2012 bij Seguro en kon begin 2017 eindelijk zijn identiteit en 
(Eritrese) nationaliteit bewijzen. Het was nog even spannend, maar na knap werk van de advocaat 
kreeg Kelile dan toch eindelijk een verblijfsvergunning. Inmiddels woont hij in een flatje in Utrecht. 
Kelile en Guillaume zijn overigens ook nog allebei DJ bij Radio Seguro, een maandelijkse uitzending 
op internet, waar ze muziek uit hun herkomstland laten horen. Radio Seguro is live en na afloop te 
beluisteren via stranded.fm 
 
Met Daré uit Togo hebben we het afgelopen jaar keihard gewerkt aan een nieuwe procedure, maar 
helaas heeft dit geresulteerd in een afwijzing. De IND gelooft niet dat de bewijzen die Daré heeft 
aangedragen, echt zijn. Dit komt niet omdat ze vals zijn, maar omdat de IND te weinig andere 
stukken uit Togo heeft om mee te kunnen vergelijken. Een rapport van een Amerikaanse 
onderzoeker, die veel ervaring heeft met documenten uit Togo, heeft hierin geen verandering 
kunnen brengen. Daré is nog steeds erg teleurgesteld dat hij niet geloofd wordt, maar probeert er 
toch het beste van te maken, vooral voor zijn dochtertje van anderhalf. Omdat zij de Nederlandse 
nationaliteit heeft, zijn er nog wel mogelijkheden voor hem.  
 
Sheehan uit Soedan heeft in 2016 een asielverzoek ingediend, maar dat is afgewezen. Inmiddels is hij 
helemaal uitgeprocedeerd en wordt hij opgevangen door de BBB-opvang in Utrecht. We zien hem 
nog af en toe. Heel treurig dat er nog altijd geen oplossing is voor hem.  
 
De 27-jarige Daniël komt oorspronkelijk uit Eritrea, maar het lukte ons maar niet om dat aan te 
tonen.  Daar moet bij gezegd worden dat Daniël er psychisch en lichamelijk slecht aan toe was toen 
hij bij ons kwam wonen. Hij heeft eerst tijd nodig gehad om tot rust te komen en te beseffen dat hij 
een aantal zeer moeilijke stappen moest zetten om te bewijzen dat hij van Eritrese afkomst is. 
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Uiteindelijk heeft hij, helemaal op eigen initiatief deze stappen gezet. Enorm trots was hij toen we op 
grond van deze nieuwe informatie een asielaanvraag konden indienen. Gelukkig heeft de IND in een 
korte procedure beslist dat Daniël een verblijfsvergunning kreeg en heeft hij niet nog langer in 
onzekerheid hoeven zitten. Inmiddels heeft Daniël een eigen huisje in de buurt van Utrecht. Na zijn 
inburgering wil hij graag automonteur worden. Zijn lichamelijke klachten zijn zo goed als verdwenen.  
 
Al sinds de zomer was hij er mee bezig. Einar, begin zestig en al bijna vijf jaar één van onze bewoners. 
Hij had de knoop doorgehakt en wilde terug naar Ethiopië. En dat wilde hij zelf regelen, zonder ons. 
Dat paste bij hem; in de jaren dat hij bij Seguro woonde, deelde hij vrijwel niets met ons. Het 
wantrouwen was te groot, waar hij precies bang voor was hebben we nooit helemaal begrepen. 
Maar omdat hij, voor Afrikaanse begrippen, oud was en gezondheidsproblemen had, hebben we veel 
geduld met hem gehad. Toen we op een zondagochtend afscheid namen – hij meldde ons op 
zaterdag dat hij maandagochtend zou vliegen – vertelde hij ons meer dan hij de afgelopen vijf jaar 
had gedaan. Hij bleek metaalbewerker te zijn en had via Stichting Wereldwijd in Maastricht een 
machine gekregen die naar Ethiopië was gestuurd. Hij ging zijn oude beroep weer oppakken. De 
komende tijd zou zijn familie hem opvangen, hij keek er naar uit hen weer te zien. Zijn kamer was 
opgeruimd, in de hoek stonden twee tassen, alles wat hij had overgehouden aan tien jaar in 
Nederland. Hij was ons dankbaar voor wat we voor hem gedaan hadden. Hij wist nog niet of hij iets 
zou laten weten als hij in Ethiopië was, maar het zou allemaal wel goed komen met hem. En 
misschien kwam hij nog wel eens op vakantie naar Nederland, als hij genoeg verdiend had. Dan komt 
hij zeker even langs.  
 
De 37-jarige Zecahrias mocht niet bij zijn vrouw en kinderen in het AZC verblijven, omdat ze niet 
konden aantonen dat ze een gezin vormden. De ouders waren nooit officieel getrouwd en er waren 
ook geen documenten waaruit bleek dat de Zecahrias de vader van de kinderen is. Daarom hebben 
we in samenwerking met VluchtelingenWerk een DNA-verwantschapsonderzoek laten uitvoeren. 
Met behulp van de positieve uitslag van deze test werden de zaken van de ouders samengevoegd en 
kon Zecahrias bij zijn gezin in het AZC gaan wonen.  

 
 
Opvanghuis Fanga Musow 
 
Voor Gayane en Vagan was het een zwaar jaar. Moeder en zoon komen uit Armenië en hebben 
samen een hoop meegemaakt, wat zijn sporen heeft nagelaten. Verschillende deskundigen zijn van 
mening dat het niet goed zou zijn voor met name Vagan om terug te moeten naar Armenië, maar de 
IND is het daar niet mee eens.  
 
Vika uit Armenië is afgelopen jaar gaan samenwonen met haar vriend, nadat ze haar 
inburgeringsexamen in het buitenland had gehaald. Ze heeft een verblijfsvergunning, in elk geval 
voor vijf jaar. Inmiddels heeft ze ook haar eigen bedrijfje gestart, ze is haarstyliste. We zijn blij dat 
Vika weer aan haar toekomst kan bouwen.  
 
Yodit en haar zoontjes Samson en Robel hebben ook een verblijfsvergunning gekregen. Eerst hebben 
ze een poosje in het AZC Utrecht gewoond en inmiddels hebben ze hun eigen huisje. Het laatste 
nieuws is dat de man van Yodit zich spoedig bij zijn gezin zal voegen. De zesjarige Robel was nog niet 
geboren toen Yodit moest vluchten, zo lang hebben ze elkaar al niet gezien.  
 
In totaal heeft Stichting Seguro in 2017 opvang geboden aan achttien mannen, tien vrouwen en 
zeven kinderen. 
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Het team van Seguro 
In 2017 waren twee medewerkers (Anneke 
Boerma en Lilian Bruigom) in vaste dienst en 
twee medewerkers met een tijdelijk 
contract (Christel ten Berge en Koen 
Reijnen). Zij werden ondersteund door in 
totaal zes stagiaires en circa vijfentwintig 
vrijwilligers. De orthopedagoog (Katja van 
Roij) en de fondsenwerver (Marion Etman, 
Tawa Tawa) zijn op freelance basis 
betrokken bij Seguro.  
 
Stichting Seguro heeft een instruerend 

bestuur, dat in 2017 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 2017, einde 14 
november 2017 wegens andere werkzaamheden, tweede zittingstermijn 
- De heer Jeroen Vermeulen, geboren 1984, penningmeester, aanvang zittingstermijn 13 december 
2016, einde 12 december 2019, eerste zittingstermijn 
- De heer Rick Menting, geboren 1987, algemeen bestuurslid, aanvang zittingstermijn 22 september 
2015, einde 24 maart 2017 wegens andere werkzaamheden, eerste zittingstermijn 
- De heer Frans Kuipers, geboren 1971, algemeen bestuurslid, aanvang zittingstermijn 13 december 
2016, einde 24 maart 2017 wegens andere werkzaamheden, eerste zittingstermijn 
- De heer Bert van Andel, geboren 1957, algemeen bestuurslid, aanvang zittingstermijn 13 december 
2016, einde 12 december 2019, eerste zittingstermijn 
- Mevrouw Rosemarie Strengholt, geboren 1990, algemeen bestuurslid, aanvang zittingstermijn 24 
mei 2017, einde 23 mei 2020, eerste zittingstermijn 
De bestuursleden worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. Zij zijn allen gezamenlijk 
bevoegd.  
 
 

Financiële verantwoording   
 
Seguro 
Het afgelopen jaar stond, ook financieel gezien, in het teken van de verhuizing van twee huizen naar 
een nieuwe plek in Overvecht. Door deze verhuizing zijn er in eerste instantie minder kosten gemaakt 
dan begroot, zoals onderhoud, voor de bestaande huizen. Verder hadden we in 2016 al een groot 
bedrag hadden gereserveerd voor de ophanden zijnde verhuizing. Uiteindelijk heeft de verhuizing 
aanzienlijk minder gekost (circa € 14.000,-- in plaats van € 31.000,--), omdat er minder verbouwd 
hoefde te worden en er veel werk zelf is opgepakt. Op deze manier hebben we de verhuizing op een 
financieel verantwoorde wijze kunnen voltooien. Wanneer we enkel naar de activiteiten van Seguro 
kijken komen we uit op een resultaat van € 4.797,-- negatief. De afgelopen jaren hebben we een 
potje opgebouwd (voorziening op de balans) om de eenmalige hoge verhuiskosten en energienota te 
kunnen betalen (vrijval energie circa € 5.000,--). In 2017 zijn deze kosten duidelijk geworden en blijkt 
dat we meer hebben gespaard dan nodig was, het bedrag dat overbleef hebben we bij het resultaat 
opgeteld wat leidt tot een positief resultaat van € 17.419,--.  
 
Fanga Musow  
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Ook wat financiën betreft zijn we trots op de bewoners die een mooie en succesvolle benefietavond 
hebben georganiseerd. Daarnaast hebben we ons op nieuw terrein begeven en hebben we een 
succesvolle crowdfunding actie gelanceerd, hetgeen niet alleen financieel belangrijk is, maar ook de 
betrokkenheid en bekendheid met de stichting vergroot.  
Stichting Kinderpostzegels financierde naast Kind in Beeld, ook de specifieke Moeder/Kind trajecten. 
Deze trajecten vinden alleen plaats als de orthopedagoog de urgentie en meerwaarde ziet voor het 
starten van een een intensief gezinstraject. In 2017 was de frequentie, ondanks dat het traject 
inhoudelijk succesvol was, minder vaak dan vooraf gedacht en hebben wij besloten om een deel van 
het ons toegekende bedrag niet op te vragen.  
Het Oranjefonds heeft het trainingsprogramma van Fanga Musow, voor zowel het (stagiaire/ 
vrijwilligers)team als de bewoners, drie jaar lang gefinancierd. De kosten hiervoor vielen de laatste 
twee jaar lager uit, doordat het training – en inwerkprogramma voor het team gezamenlijk met 
andere ongedocumenteerden organisaties is opgepakt.   
De personeelslasten voor de orthopedagoog komen lager uit dan begroot, omdat de orthopedagoog 
uiteindelijk niet BTW-plichtig blijkt te zijn. Het resultaat 2017 komt uit op € 213,-- negatief (nihil).  
 
Jaarrekening Stichting Seguro 2017 

 
BATEN   
 Resultaat 2017 Begroting 2017 
 € € 
Subsidie    
     Gemeente Utrecht  236.167 236.167 
     Deel subsidie >> Fanga Musow -36.000 -36.000 
     Vooruit ontvangen loonkosten SPV  14.000 
   

Totaal inkomsten 200.167 214.167 
   
LASTEN   
Personeelskosten   
     Salaris 110.276 105.750 
     Reiskosten 244 575 
     Vrijwilligersvergoedingen 1.603 2.500 
     Kantinekosten 172 230 
     Deskundigheidsbevordering personeel 564 3.500 
     Inhuur externen 1.739 0 
     Overige personeelskosten 623 2.700 

Totaal 115.221 115.255 
   
Huisvestingskosten   
     Huur 26.781 30.000 
     Gas, water en licht 3.787 9.000 
     Telefoon, internet, kantoorkosten 2.699 3.200 
     Onderhoud 1.261 1.500 
     Huishoudelijke kosten 307 200 
     Inrichtingskosten 1.464 1.500 
     Overige huisvestingskosten 0 500 

Totaal 36.299 45.900 
   
Activiteiten   
     Leefgeld 28.300 31.200 
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     Participatie 2.508 2.500 
     Moestuin  500 
     Juridische hulp 3.119 1.250 
     Medische hulp 2.337 2.000 
     Reiskosten bewoners 527 750 
     Training bewoners 596 500 

Totaal 37.387 38.700 
   
Algemene kosten   
     Huur kantoor 5.047 5.562 
     Kantoorkosten 415 1.750 
     Telefoon- en internetkosten 1.090 750 
     Kleine inventaris kantoor 599 150 
     Contributies 341 450 
     Verzendkosten 56 200 
     Reiskosten 112 150 
     Voorlichting 1.919 200 
     Bankkosten, verschillen 209 200 
     Bestuurs-/algemene kosten 304 400 
     Administratiekosten 1.492 1.250 
     Accountantskosten 2.654 2.400 
     Verzekeringen 1.301 850 
     Afschrijvingskosten 518 0 

Totaal 16.058 14.312 
   
Totaal lasten 204.964 214.167 
   
RESULTAAT -4.797 0 
 
 
Financieel jaarverslag Fanga Musow 2017 

 
BATEN   
 Resultaat 2017 Begroting 2017 
 € € 
Subsidie    
     Gemeente Utrecht  36.000 36.000 
   
Fondsen   
     Diverse fondsen 86.094 92.029 
   
Donateurs    
     Incidenteel 1.809  
     Via incasso 6.390  

 8.199 15.000 
   
Overige opbrengsten   
     Restaurant Vaartsche Rijn, wateractie 444  
     Benefietavond 1.964  
     Crowdfunding 1.730  

 4.138 1.500 
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Oranjefonds ’14, ’15, ’16 niet opgevraagd -5.925  
   

Totaal baten 128.506 144.529 
   
LASTEN   
Personeelskosten   
     Loonkosten 36.759 35.250 
     Inhuur externen 15.400 26.045 
     Reiskosten 0 200 
     Vrijwilligersvergoedingen 204 350 
     Kantinekosten 31 150 
     Deskundigheidsbevordering  1.259 1.500 

Totaal 53.653 63.495 
   
Huisvestingskosten   
     Huur 22.167 23.690 
     Gas, water en licht 4.972 4.500 
     Telefoon- en internetkosten 928 1.000 
     Onderhoud 3.015 1.250 
     Huishoudelijke kosten 16 150 
     Inrichtingskosten 690 500 
     Doorstroomhuis 422 350 
     Overige huisvestingskosten  350 

Totaal 32.210 31.790 
   
Activiteiten   
     Leefgeld 16.470 20.000 
     Participatie 3.234 3.850 
     Juridische hulp 1.092 2.500 
     Medische hulp 909 750 
     Reiskosten bewoners 1.107 500 
     Trainingen bewoners 4.626 3.000 

Totaal 27.439 30.600 
   
Algemene kosten   
     Huur kantoor 1.449 1.854 
     Kantoorkosten 138 250 
     Telefoon- en internetkosten 363 250 
     Kleine inventaris kantoor 315 40 
     Contributie 0 50 
     Verzendkosten 32 50 
     Reiskosten 51 400 
     Voorlichting 1.466 2.000 
     Fondswerving 9.570 12.500 
     Bankkosten, verschillen 246 200 
     Bestuurs-/algemene kosten 101 50 
     Verzekeringen 434 225 
     Administratiekosten 456 250 
     Accountantskosten 795 525 

Totaal 15.416 18.644 
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Totaal lasten 128.718 144.529 
   
RESULTAAT -213 0 
 

 
 
Fondsen en donaties 
 
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@seguro-opvang.nl en geef door dat u 
donateur wilt worden. Wij regelen dan de incasso voor u, met de door u gewenste termijn. 
 
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 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. 
Fanga Musow ontvang een solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland 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 gefinancierd. 
 
Periodieke schenkingen en nalaten 
Stichting Seguro en daarmee Fanga Musow is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. 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 vastleggen. 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 minimaal vijf jaar. Vooraf moet een 
schenkingsovereenkomst worden opgesteld tussen donateur en ontvangende stichting. Wij helpen u 
daar graag bij.  
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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.  
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Fanga Musow werd dit jaar gesteund door: 
                 
 

            
 

            

 

        

 
 

 


