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Ontwikkelmogelijkheden creëren voor ongedocumenteerden.  

 

Goed nieuws! In februari is in de gemeenteraad het initiatiefvoorstel aangenomen om meer

ontwikkelkansen mogelijk te maken voor ongedocumenteerden. 

 

Wat betekent dit allemaal voor de ongedocumenteerde zelf?  

In de essentie gaat het erom dat zij de kans krijgen zichzelf meer te ontwikkelen, dat zij

nieuwe kennis en vaardigheden kunnen

opdoen. Het doen van (vrijwilligers)werk

en studie is niet toegestaan. Met dit

voorstel kijken wij waar wel

mogelijkheden zijn. Denk aan overdag

positief bezig zijn, praktijkleerplekken

vinden, af en toe een onderwijsmodule

volgen e.d. Niet wachten en stil staan,

maar in beweging blijven. Vanuit

positieve ontwikkeling kun je betere

stappen zetten in je eigen toekomst. 

 

Vervolg: 

Het raadsbesluit is direct opgepakt door de Utrechtse organisaties die werken met

ongedocumenteerden. Zij hebben een Plan van Aanpak voor uitvoering ingediend bij de

gemeente Utrecht. In de zomer is dit plan goedgekeurd en kunnen wij nu echt starten met

Project Aan de Slag (PAS).  

Wij zijn hier erg blij mee.  Jullie gaan hier meer van horen!

Interview Samira over haar Wijksafari 
 

Een mooi voorbeeld van ontwikkelkansen die er wel zijn, is het verhaal van de 20-
jarige Eritrese Fanga bewoonster Samira. Zij heeft afgelopen voorjaar meegedaan

met de theatervoorstelling Wijksafari vanuit het ZINA platform. Het was een intensief
voorbereidend traject van februari t/m april, met vervolgens vier dagen per week

optreden in de maanden mei en juni. Hier volgt een interview over haar ervaringen.  
 

Waarom wilde jij mee doen?  
Toen ik klein was wilde ik altijd al toneel spelen. En ik vind het heel leuk. 



 
Vertel een iets over waarom de Wijksafari voor jou

belangrijk is?  
Wijksafari heeft zulke lieve mensen, het helpt om

nieuwe mensen te leren kennen. Ik heb
samengewerkt met Sarah, een professionele

actrice. Zij helpt mij om iets te leren over theater,
nieuwe dingen, en mijn dromen te stimuleren. 

 
Samen met Sarah heb je dus theater gemaakt, hoe

ging dat? Wij hebben eerst wat leuks gedaan, bij
haar en bij mij thuis. Elkaar leren kennen. Ook zijn

wij naar het Anne Frank huis geweest, haar
verhaal raakte mij. Ik heb mijn verhaal verteld over
hoe ik naar Nederland ben gekomen, Sarah heeft

haar verhaal verteld. Daarna zijn wij samen met de directeur gaan praten en tot het
theaterstuk gekomen.   

 
Hoe was het om jouw verhaal te vertellen? 

Moeilijk. Eerst was het echt moeilijk. Sarah stelde heel veel vragen, vragen die mij
verdrietig maakten. Dat wat binnen in mij zit, kon er uit. Het helpt om met andere
mensen te praten over mijn verhaal. Ik heb daarna mijn verhaal twee maanden

verteld in de optredens, 2x per dag voor ca 20 mensen. Nooit gedacht dat ik zoveel
kon doen, zoveel werken, praten en spelen in het Nederlands, terwijl de taal lastig is

voor mij. Het heeft mij heel erg geholpen, ik kan het nu loslaten. 
 

Wat is het mooiste compliment dat je hebt gehad? 
‘Jij kunt alles, jij hebt echt talent voor theater’ 

‘Eerst was jij bang, jij dacht ik kan dit niet, ik vind dit moeilijk. Daarna werd jij was
mijn baas, jij wist hoe je het wilde, stuurde mij aan, jij was heel goed’ – zo vertelde

Sarah mij. 
 

Wat heb jij geleerd?  
Hoe ik met nieuwe mensen om kan gaan, met Nederlandse mensen. Hoe ik ze kan

begrijpen. Hoe ik kan samenwerken, vooral met Sarah, soms mee met elkaar
meegaan, soms er tegen in. En daardoor samen iets moois maken. 

Jij kan alles doen, als je zegt ik kan dit. 
 

De bewoners in beeld 
(In deze rubriek volgen we de bewoners van Seguro. Alle namen zijn gefingeerd) 

 
De Ivoriaanse Cubbenah heeft in maart een herhaalde asielaanvraag ingediend.

Helaas is deze aanvraag afgewezen en is de rechtbank het hiermee eens. De zaak
is nu in behandeling bij de Raad van State, de hoogste rechter in

vreemdelingenzaken. 



 

 
 

Daré uit Togo heeft een verblijfsvergunning in België! Zijn vriendin en hun twee
dochters wonen daar en Daré heeft zich bij hen gevestigd. Onlangs hebben ze
afscheid genomen van Seguro. Daré is nu op zoek naar werk en is blij dat hij

eindelijk verder kan met zijn leven. 
 

Een kleine overwinning voor de Armeense Gayane en haar zoon Vagan. De
aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen, maar de rechter vindt dat de

IND toch nog beter moet kijken naar de kwetsbaarheid van met name Vagan. De IND
vergelijkt Vagan met andere kinderen uit Armenië die volgens de IND allemaal terug

kunnen, maar gaat voorbij aan de leerproblemen en andere zorgen die er zijn
rondom zijn ontwikkeling. We wachten nu met spanning op een nieuwe beslissing.
Ondertussen zijn Gayane en Vagan even legaal, want ze mogen deze beslissing in

Nederland afwachten. 
 

Voor de uit Sierra Leone afkomstige Francis en haar zoon Jedidiah worden het ook
spannende tijden. Francis kreeg begin februari zoontje Hans, die omdat zijn vader

Nederlands is, de Nederlandse nationaliteit heeft. Vanwege het arrest Chavez-
Vilchez heeft de ongedocumenteerde, verzorgende ouder dan recht op een

verblijfsvergunning. De formulieren zijn verstuurd, het grote wachten is begonnen.
Hopelijk duurt het niet al te lang voor er een beslissing is. 

 
De Eritrese Yodit en haar zoontjes Samson en Robel hebben eindelijk hun man en
vader in hun armen kunnen sluiten. Ze hebben elkaar zeven jaar niet gezien, Yodit
en haar man moesten afscheid nemen toen Yodit zwanger was van Robel. Onlangs

zijn we op bezoek geweest bij het gelukkige gezin, dat nu samen in een huisje in
Utrecht woont. 

 



 
 

Vakantietijd  - Fanga uitje  

 

Om de zomer voor de vrouwen en kinder 

en van het Fanga Musow-huis goed af te sluiten, stond er een uitje naar de Maarsseveense

Plassen gepland. De kinderen hadden tijdens de warme zomerdagen genoten van het spelen

met water, en het leek ons daarom leuk om ergens heen te gaan waar ze echt zouden kunnen

zwemmen. 

Alles was geregeld; de zwembandjes, de verschillende ballen, en de badminton set waren

ingepakt, en één van de vrouwen had heerlijke Armeense Blinchik gemaakt. Er was echter

één ding waar we geen invloed op hadden; het weer. Helaas liet de zon het deze woensdag

afweten. Gelukkig was het niet koud, en het gebrek aan zon hield dan ook niemand tegen om

het water in te gaan. De kinderen renden, nadat zij hun bandjes om hadden gekregen,

enthousiast het water in, en al snel volgden enkele vrouwen. 

De vrouwen, kinderen en begeleiders hebben zich de hele middag vermaakt met zwemmen,

badmintonnen, klimmen en schommelen, en gezellig kletsen in het gras. De dag werd

afgesloten met ijsjes en friet, en uiteindelijk liet ook de zon zich nog even zien. 

Het was een erg geslaagde dag! 

 



Seguro vakantie dagje 

  

Ook de mannen verdienden een vakantie dag. Het was heerlijk samen uitwaaien bij

Scheveningen. Een frisse duik in zee, lekker staren over het water en luisteren naar het

geluid van de golven. Het ontspande iedereen. En natuurlijk moest er gevoetbald worden, je

lekker sportief uitleven. Zandkastelen zijn gebouwd en ook het bezoek aan Sealife was een

hele nieuwe ervaring.   

 

Geef Leefgeld, geef Leven!  

 

Je hebt hem vast al voorbij zien komen, maar dit is de Fanga Musow crowdfundingsactie

van dit jaar. Het gaat om een stukje bewustwording over de impact van ongedocumenteerd

zijn in het leven van de Fanga vrouwen. Met de actie willen wij een kwart van de leefgeld

kosten voor de vrouwen ophalen. De fondsen betalen dan de rest. 



€ 3000,- is waar wij voor gaan. € 1505,-  is al binnen.  Nu de laatste € 1495,-  nog! Wie helpt

mee?  

 

Journalist studente Fleur Kleinhuis heeft een stukje leven van de vrouwen in het Fanga

Musow huis met deze video in beeld gebracht. Kijk en laat je raken door hun verhaal. 

 

https://whydonate.nl/fundraising/leefgeld-voor-de-fanga-vrouwen 

https://www.youtube.com/watch?v=ba3po00iZXk 

 

 

Een bijzondere donatie:  
 

Ep, de Fietsende timmerman, heeft timmerwerk verkocht op een markt en een deel
van de opbrengst geschonken aan Fanga Musow, te weten het mooie bedrag van €

140. Meubelmaker Bordewijk. 
Heeft u ook een creatief en mooi idee, denk aan de vrouwen van Fanga Musow 

 

Nieuwe privacyregels 

Je hebt het vast wel gehoord, sinds 25 mei geldt de nieuwe privacywetgeving. Seguro gaat zorgvuldig om met

(persoons-)gegevens. Voor het versturen van de nieuwsbrief hebben we je naam en je e-mailadres nodig.

Door je in te schrijven en door het lezen van de nieuwsbrief ga je ermee akkoord dat wij deze gegevens

bewaren en gebruiken. Je kunt je altijd weer uitschrijven door middel van onderstaande link. Voor ons

privacybeleid zie de link op  https://seguro-opvang.nl/contact/ 

 

Ga direct naar
Seguro Share Ga direct naar

Fanga Musow

Beste betrokkene bij Seguro-Fanga Musow, 
 
Hartelijk welkom op de mailinglist van onze organisatie; de opvang en (juridische) begeleiding aan mannen,

vrouwen en kinderen zonder geldige verblijfsstatus in Nederland. Door regelmatige nieuwsbrieven houden

https://whydonate.nl/fundraising/leefgeld-voor-de-fanga-vrouwen
https://www.youtube.com/watch?v=ba3po00iZXk
https://seguro-opvang.nl/contact/
https://seguro-opvang.nl/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FStichtingSeguro%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FStichtingSeguro%2F
https://fangamusow.nl/


wij jullie graag op de hoogte van ons werk. Heb je vragen, of wil je op andere manier betrokken zijn bij ons

werk, mail of bel ons vooral. 

Hartelijke groet,
Anneke Boerma - coordinator
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