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Jaarverslag Stichting Seguro  
 
 
Seguro verzorgt al ruim 15 jaar opvang, activering en sociaal/juridische begeleiding aan kwetsbare 
ongedocumenteerden in Utrecht. Vanaf 2005 is er plek voor vijf vrouwen en kinderen, en sinds 2012 
zijn hier twaalf plekken voor mannen bij gekomen. 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 juridisch perspectief. 
 
Onze werkwijze:  
Seguro is een stichting die zich inzet voor kansarme ongedocumenteerden in Utrecht met 
aanmerkelijke psychische en/of fysieke problemen. Om te kunnen herstellen biedt Seguro deze 
mensen tijdelijk een veilige leefomgeving en werkt samen met hen aan de terugkeer in de 
samenleving, hetzij in Nederland, hetzij elders.  
 
Maatwerk – Veiligheid – Toekomst zijn de drie belangrijkste kernwoorden in onze begeleiding voor 
het bereiken van bovenstaande. Door inzet van juridische- en persoonlijke ontwikkeltrajecten (vaak 
meerjarige) wordt toegewerkt naar herstel, zelfregie en het zetten van toekomst stappen.   
Seguro doet haar werk in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht, betrokken rijkspartijen en 
landelijke- en stedelijke organisaties die in dit veld werkzaam zijn. De samenwerking is sinds begin 
2019 geformaliseerd in de LVV – landelijke vreemdelingen voorziening.  
Seguro volgt actief de ontwikkelingen inzake deze kansarme ongedocumenteerden en brengt waar 
nodig zaken op zorgvuldige wijze onder de publieke en politieke aandacht. Seguro zet zich expliciet in 
om vanuit humanitaire redenen te blijven pleiten voor opvang en begeleiding juist aan deze 
doelgroep, te weten - kwetsbaar en met weinig juridisch perspectief. Rust en herstel is voor ieder 
mens belangrijk, waarbij gezien worden in wie je bent essentieel is. Voor deze groep geldt dit in het 
bijzonder. Gezien en gehoord worden is extra nodig om zo inzicht te krijgen in de persoonlijke 
stressfactoren en (on)mogelijkheden, welke vaak blokkerend werken in hun eigen leven. Vanuit 
gekend en begeleid worden, kan pas het juiste traject ingezet worden naar herstel en/of andere 
toekomstbestendige oplossingen.  
 
In het jaarverslag 2020 wordt eerst ingezoomd op het primaire doel van ons werk; de 
ongedocumenteerden zelf; hun persoonlijke voortgang op juridisch vlak en qua resultaten vanuit de 
hulpverlening. Vervolgens wordt u meegenomen in de maatschappelijke, organisatorische en 
politieke ontwikkelingen die dit jaar gespeeld hebben, waaronder de LVV en Corona.    
 
Het jaar 2020 in het kort 
Het afgelopen jaar staat natuurlijk bekend als het coronajaar. Ook voor Seguro heeft dit verschillende 
uitdagen met zich meegebracht als het gaat om de continuïteit en kwaliteit van de hulpverlening. Als 
organisatie moesten wij gaan nadenken over hoe we de begeleiding zoveel mogelijk door konden 
laten gaan op een zo veilig mogelijke manier voor zowel de bewoners als het team. Welke 
mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld als het gaat om begeleiding op afstand? Welke persoonlijke 
begeleiding is essentieel voor de bewoners om actief en positief te kunnen blijven? En wat doe je als 
medewerkers tijdelijk uitvallen door corona?  
 
Ondanks deze uitdagingen is het samen met bestuur, team, invallers en stagiaires gelukt om de 
Seguro bewoners – in aangepaste vorm waar nodig – te blijven spreken, zien en begeleiden. Ook dit 
jaar hebben we weer positieve resultaten bereikt door te investeren in de bewoners en hen de tijd te 
geven die nodig is om te herstellen en na te kunnen denken over de toekomst.  
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Dit jaar zijn twee mannen en drie vrouwen uitgestroomd, twee daarvan wachten nog in het AZC op 
behandeling van hun herhaalde asielaanvraag (HASA). Eén vrouw met kind is in de zomer 
uitgestroomd naar het AZC en heeft op de laatste dag van het jaar haar verblijfsvergunning gekregen. 
De IND heeft een andere vrouw met kind uiteindelijk gelijk gegeven in dat teruggaan naar het land 
van herkomst te schadelijk zou zijn voor het kind, vanwege zijn ontwikkelingsstoornis en omdat 
terugkeer traumatisch zou zijn. Zij en haar zoon hebben een huis in Utrecht gekregen en wachten nu 
op hereniging met hun jongste zoon.   
 
Daarnaast zijn er voor verschillende bewoners trajecten gestart die hen helpen richting de toekomst.  
Denk aan activering en PAS (project Aan de Slag), meedoen aan toekomsttrainingen bij Villa Vrede of 
bij Vluchtelingenwerk, maar ook aan hersteltrajecten bij GGZ – gebiedsteam, traumaverwerking of  
psychische-, intelligentie en vaardigheden diagnostiek.  
 
Als laatste is het voor het personeel ook een dynamisch jaar geweest. Aan het begin van het jaar is 
een nieuwe hulpverlener gestart en rond de zomer is het stokje van de juridisch medewerker 
overgenomen door een nieuwe medewerker. Daarbij was er aan het begin van het jaar ziekte in het 
team en heeft in het najaar corona twee medewerkers langdurig geveld. Gelukkig is het samen met 
bestuur, team en vrijwilligers toch gelukt om de bewoners in beeld te houden en alle belangrijke 
werkzaamheden door te laten gaan. 
 
Resultaten opvang, begeleiding en hulpverlening door Seguro: 
Seguro staat voor heldere begeleidingstrajecten, met per bewoner zicht op wie hij/ zij is en wat hij 
nodig heeft. In het begin maar ook gedurende het verblijf worden alle juridische mogelijkheden 
onderzocht. Kernpunt van dit jaar was ook om elke bewoner het eigen dossier goed te laten 
begrijpen. Vaak hebben ze maar heel beperkt een idee waarom zij zijn afgewezen, welke rol de IND 
en zijzelf daar in hebben.  Begrip is essentieel voor acceptatie en acceptatie is nodig om open te 
staan voor een alternatief toekomstplan. Dit juridische onderzoek is een continu en terugkerend 
proces, doordat vaak opnieuw openingen ontstaan op basis van vertrouwen en kennis van de 
persoon en zijn verhaal. Elke mogelijkheid wordt stap voor stap uitgewerkt en in gang gezet. Van de 
bewoners verwachten we een duidelijke en actiegerichte inzet naar vermogen om in positieve zin 
iets aan hun leven te veranderen en de eigen regie en verantwoordelijkheid terug te pakken.  
 
Naast juridisch wordt gewerkt aan de hulpvraag per bewoner. Vanuit maatwerk wordt o.a. ingezet 
op de benodigde externe zorg – en hulpverlening, activerende begeleiding, uitbreiding eigen 
netwerk, creëren dag- en weekritme en versterken van de persoonlijke en professionele 
ontwikkeling. Dit alles met als doel te komen tot betere kansen en keuzes voor hun eigen toekomst, 
hier in Nederland of elders.  
Concreet houdt dit in: 17 begeleidingsplannen voor volwassenen en 5 voor kinderen zijn opgesteld 
en leidraad in de dagelijkse begeleiding. Persoonlijke toespitsing volgt verderop. 
 
Bewaken voortgang en resultaten:  
Elke drie maanden komt een overzicht in het bestuur, waarop de voortgang en situatie per bewoner 
inzichtelijk is gemaakt. Hierin wordt benoemd om welke redenen de bewoner de opvang, hulp en 
begeleiding vanuit Seguro nog steeds nodig heeft. Van daaruit worden de begeleidingsdoelen en het 
toekomstperspectief benoemd.  
Verder wordt met de bewoner elk half jaar een evaluatiegesprek gevoerd om de situatie te 
bespreken en opnieuw de begeleidingsdoelen scherp te stellen. In de tussentijd werken de 
medewerker en bewoner gezamenlijk aan de uitvoering.  
 
Juridische voortgang en uitstroom  
Alle namen in dit jaarverslag zijn gefingeerd. 
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Verblijfsvergunningen of herhaalde asielaanvragen:  
Kenyi uit Guinee is door een aantal afschuwelijke gebeurtenissen ernstig getraumatiseerd. Zo 
ernstig, dat hij eigenlijk 24-uurs begeleiding nodig heeft omdat hij niet (meer) voor zichzelf kan 
zorgen. Dit is iets wat we hem bij Seguro niet kunnen bieden. De IND onderkend dat deze man te 
kwetsbaar is om naar Guinee terug te sturen en heeft hem begin 2020 een verblijfsvergunning 
gegeven. Helaas is er door de lange wachttijd voor psychologische hulp geen plek vrijgekomen voor 
hem. Zijn vergunning is voor een jaar afgegeven, dus inmiddels is er een aanvraag voor een 
verlenging, dan wel voor voortgezet verblijf, de deur uit. Kenyi heeft namelijk nog altijd zijn trauma 
niet kunnen verwerken.  
 
Milad uit Afghanistan heeft een aantal jaar bij Seguro gewoond. Met behulp van de hulpverleners bij 
Seguro heeft Milad flink aan zichzelf gewerkt. Door de structuur en rust die hij bij Seguro vond heeft 
hij weer hoop gekregen. Hij wil graag bijdragen aan de maatschappij. Dit doet hij al op een mooie 
manier, want Milad is een graag geziene gast bij Huis van Vrede. Daar is hij begonnen aan zijn 
dagbesteding; met regelmaat repareert en corrigeert hij daar verschillende kledingstukken. De rust 
en regelmaat hebben hem goed gedaan. Milad is daarnaast bekeerd tot het Christendom. Omdat hij 
in zijn land van herkomst niet veilig is als Christen, hebben we inmiddels een herhaald asiel (HASA) 
aangevraagd. Sinds september verblijft hij in afwachting op een beslissing in een AZC. Binnenkort 
heeft hij een gesprek bij de IND over zijn bekering. Het afwachten is een spannende tijd voor hem. 
 
In het Fanga-huis kregen de Armeense Gayane en Vagan begin 2020 het onvoorstelbare nieuws dat 
ze een verblijfsvergunning hebben gekregen. Hier hebben we de afgelopen vijf jaar bij Seguro hard 
voor gewerkt en het is geweldig dat die inzet zich nu vertaalt in een verblijfsvergunning. Vagan is een 
kwetsbare jongen, die in zijn ontwikkeling zou worden geschaad als hij terug zou moeten naar 
Armenië. Daar was de rechter het tot twee keer toe mee eens, en uiteindelijk de IND dus ook. Nu kan 
ook de jongste zoon van Gayane binnenkort naar Nederland komen. Gayan en Vagan hebben 
inmiddels een mooi huis met een extra kamer klaar gemaakt voor de jongste zoon. Ze wachten op de 
uitspraak van de rechter over de gezinshereniging.  
 
Samira uit Eritrea is halverwege 2020 uitgestroomd naar een AZC. Ze heeft een asielaanvraag 
ingediend. De tijd bij Seguro had ze nodig om af te rekenen met bagage uit haar verleden en we zien 
nu een volwassen vrouw die er klaar voor is om aan haar eigen leven te beginnen. Ze heeft te lang 
voor anderen moeten zorgen. Het wachten op het verkrijgen van de benodigde bewijsmaterialen, 
zoals DNA-onderzoek en identiteitspapieren viel haar zwaar. Nu ze eindelijk in het AZC zit is het 
opnieuw lang wachten. Hopelijk volgt uiteindelijk een voor haar positief IND besluit.   
 
Aster en zoon Birhan uit Eritrea zijn dit jaar ook uitgestroomd uit Fanga. Vorig jaar was de procedure 
al opgestart, alleen was haar kwetsbaarheid nog te groot voor doorplaatsing. Inmiddels zag je haar 
persoonlijke groei en wilde ze dolgraag door naar de volgende stap in haar leven.  
Opnieuw was het lang wachten, maar aan het eind van het jaar kwam het verlossende woord; de 
verblijfsvergunning. Nu is het wachten op een huis en worden de vervolgstappen in gang gezet voor 
de aanvraag gezinshereniging voor haar twee achtergebleven kinderen.  
 
Mannenhuizen 
De uit Libië afkomstige Fazzan woont sinds een aantal jaar bij Seguro. Fazzan kwam bij Seguro binnen 
als een uiterst kwetsbare man met een turbulent leven. Gelukkig bleek hij een goede klik te hebben 
met onze nieuwe hulpverlener. Samen hebben zij, ondanks de moeilijke corona-tijd, keihard gewerkt 
aan zijn welzijn. Langzamerhand is Fazzan flink opgeknapt. Zijn dagbesteding is enorm enthousiast 
over zijn inzet, dit doet hem goed. Fazzan heeft twee Nederlandse kinderen die hij regelmatig met 
groot plezier bezoekt. Helaas is moeder uit beeld. Seguro helpt Fazzan met het goed en regelmatig 
contact houden met zijn kinderen in nauwe afstemming met Samen-Veilig. Hij wil erg graag zijn 
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kinderen officieel erkennen, als bevestiging van zijn vaderrol. Hier wordt nu naar toegewerkt. Als dat 
lukt, dan kan gekeken worden of dit positieve consequenties kan hebben voor zijn verblijf.  
 
Felmun uit Eritrea verblijft sinds de herfst van 2020 bij 
Seguro. Hij volgt een opleiding om een kapper te 
worden, maar helaas ligt dat vanwege Corona tijdelijk 
stil. Felmun heeft een Nederlandse zoon die hij elk 
weekend ziet. Samen gaan ze naar de kerk. Voordat 
Felmun bij Seguro terecht kwam heeft hij een 
vergunning aangevraagd op grond van het Chavez 
arrest. Inmiddels is hij samen met zijn advocaat in 
bezwaar gegaan na de beslissing van de IND op zijn 
‘Chavez’-aanvraag. Het is nu afwachten op de 
uitspraak van de rechter.  
 
Tedros is afkomstig uit Eritrea en verblijft sinds 
afgelopen jaar bij Seguro. Hij heeft erg moeten 
wennen en het heeft lang geduurd voor hij inzag dat 
hij alleen zelf verandering in zijn situatie kan brengen. 
Het is hem tot dusver niet gelukt om zijn identiteit aan 
te tonen, maar hij heeft nu de moed verzameld om 
contact op te nemen met de ambassade om zijn ID en 
nationaliteit te bewijzen. Ook blijkt hij zussen van 
vaders kant te hebben. Indien het niet via de 
ambassade lukt, dan proberen wij om de zussen ertoe 
te bewegen DNA-materiaal af te staan, zodat duidelijk 
is dat ook Tedros een kind van zijn (Eritrese) vader is. Zijn vader is inmiddels overleden. Tedros is drie 
dagen per week te vinden op een dagbestedingsplek van 50/50 (Leger des Heils), waar hij Nederlands 
leert en waardoor hij wat structuur in zijn leven krijgt. Dat heeft hij nodig om de moed niet te 
verliezen.  
 
Vasili uit Guinee heeft langere tijd bij Seguro gewoond. Hij kwam kwetsbaar en in overlevingsstand 
binnen, vechtend voor zichzelf en verslavingsgevoelig. Hij heeft structuur en zingeving gekregen door 
dagelijks zijn krantje te verkopen. In de begeleiding is duidelijk geworden dat er voor nu geen enkele 
juridische mogelijkheid is om in Nederland te blijven. Vasili vindt het lastig om na te denken over 
andere toekomstmogelijkheden. Wel zagen wij dat hij een stuk sterker was geworden, 
onafhankelijker minder kwetsbaar, waardoor de noodzaak tot opvang minder groot is geworden. In 
de begeleiding is ingezet op zijn netwerk en persoonlijk herstel. Gelukkig heeft Vasili een groot 
netwerk. We begeleiden hem om dit netwerk te benutten. Zo werken wij toe naar zijn uitstroom 
later dit jaar.  
 
Ajani uit Guinee en de Ivoriaanse Yazid verblijven al geruime tijd bij Seguro. Vanwege verschrikkelijke 
gebeurtenissen in hun land van herkomst zijn ze beiden erg getraumatiseerd. De IND stelt echter dat 
het voor hen veilig genoeg is om terug te keren naar hun land van herkomst. We kijken nu naar 
mogelijke oplossingen. Dit jaar is bij beiden hard gewerkt aan begrip van de procedure en de IND 
besluiten, wat geleid heeft tot meer acceptatie van hun situatie. Vanuit die acceptatie wordt nu 
doorgesproken over andere vervolgmogelijkheden zoals terugkeer of doormigratie of zelfstandig 
overleven. Bij beiden is het doen van activiteiten, netwerk opbouwen en psychologische hulp en rust 
krijgen essentieel gebleken om nu klaar te zijn voor de volgende stappen.   
 
De Marokkaanse Samir verblijft al heel wat jaren in Nederland. Hij heeft altijd in zijn eigen 
onderhoud kunnen voorzien, maar omdat hij een aantal jaar geleden MS heeft gekregen, is dat nu 
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onmogelijk geworden. Tot onze grote schrik belandde Samir door Corona in het ziekenhuis. 
Daarbovenop kreeg hij een heftige MS-aanval. Samir is daardoor niet meer in staat om goed voor 
zichzelf te zorgen. Momenteel verblijft hij in een revalidatiecentrum. Dit opent wel de mogelijkheid 
om een verblijfsvergunning aan te vragen op basis van zijn medische toestand. We zijn hierover in 
gesprek met de IND, voordat de aanvraag de deur uit gaat.  
 
Voor Quajo, Idris en Kodjo betalen we uit eigen middelen een onderzoek naar het functioneren (o.a. 
intelligentie, niveau). Voor alle drie denken we dat de uitslag bij kan dragen aan de begeleiding die 
wij bieden en aan het krijgen van een verblijfsvergunning. Doordat mensen lang bij ons verblijven, 
zijn we in staat mensen echt te leren kennen en dan kom je soms ook tot de conclusie dat je méér 
over iemand moet weten om verder te komen.  
 
Vrouwenhuis Fanga Musow 
De Venezolaanse Shakira is samen met haar dochtertje Xiomara in de plaats van het Armeense gezin 
gekomen. Shakira en haar dochter hebben veel meegemaakt. Vanwege de bagage van recente 
gebeurtenissen willen we hen bij Seguro eerst wat rust en veiligheid bieden. Gelukkig betekent 
Seguro ‘veilig’ in het Spaans, dus langzamerhand krijgen ze meer vertrouwen in een toekomst. 
Dankzij onze pedagoog volgt het dochtertje Xiomara sinds kort speciaal onderwijs en staat zij op de 
wachtlijst voor psychologische hulp om haar trauma te helpen verwerken. Xiomara heeft bij haar 
verblijf in het AZC meer dan een jaar lang geen school kunnen volgen, dus dat zij nu weer lessen mag 
volgen maakt haar heel gelukkig. Samen met Shakira zijn we op zoek naar bewijs uit Venezuela om 
haar herhaalde asielaanvraag te ondersteunen. Omdat dit niet zonder gevaar voor levens is, doen we 
dit heel voorzichtig.  
 
Fatu uit Sierra Leone kwam als heel depressief, getraumatiseerd en kwetsbaar binnen. Samen met 
haar zoontje Omar heeft de tijd bij Seguro haar sterk geholpen. Er loopt inmiddels een 
verblijfsvergunningsaanvraag op grond van het kinderpardon. De vervolg zitting is in het voorjaar van 
2021. Omar ontwikkelt zich inmiddels goed, op het speciaal onderwijs krijgt hij de aandacht die nodig 
is. Ook is hij sinds kort grote broer, dit vindt hij prachtig. Doordat de moeder zich een stuk beter 
voelt, was er ook ruimte voor een gezonde relatie. Vlak voor de kerst is ze bevallen van een zoon. De 
baby  heeft de Nederlandse nationaliteit. Het is afwachten op alle officiële papieren rond het jochie 
om vervolgens een nieuwe procedure te starten.   
 
De uit Ethiopië afkomstige Almaz verblijft sinds een jaar met haar dochtertjes Fola en Naja bij 
Stichting Seguro. Fola en Naja hebben allebei een Nederlandse vader en dus ook de Nederlandse 
nationaliteit. Inmiddels heeft Almaz een Ethiopisch paspoort geregeld. De aanvraag op basis van een 
EU-toetsing (het Chavez-arrest) is daarom ook ingediend. Het is een spannende tijd voor Almaz en 
haar kinderen. Ze krijgen uiterlijk in de zomer de beslissing van de IND te horen. Omdat de kinderen 
Nederlands zijn, kunnen zij in afwachting op de uitspraak niet in een AZC verblijven. Moeder en 
kinderen verblijven in afwachting van de beslissing bij Seguro. Almaz is erg gemotiveerd en gericht 
op een toekomst als elektromonteur. Ze heeft al aardig wat verstand hiervan, waardoor ze geregeld 
klusjes in huis aanpakt.  
 
Resultaten en voortgang in de hulverlening:  
 
Waarom is de persoonlijke hulpverlening vanuit Seguro zo belangrijk, wat wordt daarin bereikt? 
De meerwaarde wordt vooral zichtbaar in de één op één gesprekken tussen bewoner en de 
hulpverlener en juridisch begeleider. In deze gesprekken wordt de diepgang gezocht, vertrouwen 
opgebouwd, maar ook geconfronteerd daar waar nodig. In de gesprekken wordt gekeken waar 
iemand staat, waar iemand naartoe kan en wil en wat daarvoor nodig is. Vanuit het opbouwen van 
vertrouwen merk je dat beetje bij beetje het levensverhaal en de persoonlijke angsten en vragen 
gedeeld worden. In de gesprekken wordt ook de kracht en de kwetsbaarheid van iemand zichtbaar. 
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Veel van de huidige Seguro bewoners hebben namelijk beperkingen op sociaal, intellectueel en/of 
psychisch vlak. De hulpverlener kan door de gesprekken hier een goede inschatting van maken, 
waardoor vervolgens ingezet kan worden richting diagnostiek of andersoortige begeleiding. Daarbij 
verklaren deze gesprekken vaak ook waarom iemand wel of niet juist door de IND-procedures heen is 
gekomen. Door dat punt boven water te krijgen en zo nodig op bij te sturen, kan er ook weer nieuw 
licht vallen op zijn/ haar toekomstperspectief. Het vertrouwen en de samenwerking met de bewoner 
is dus essentieel voor het zetten van de vervolgstappen.  Hulpverlener en juridisch begeleider zijn 
daarin duidelijk aanvullend op elkaar, door deze nauwe samenwerking ontstaat een sterker resultaat 
en een meer bestendige oplossing.   
 
Seguro zet dus heel bewust en actief in op persoonlijk herstel en ontwikkeling. Het belangrijkste is 
dat bewoners een gevoel van eigen regie en verantwoordelijkheid terugkrijgen en op basis daarvan 
keuzes kunnen maken over hoe verder. Hierin is medebepalend wat de kwetsbaarheid is van de 
bewoner. Vaak zijn daar beperkende factoren in, zoals ernstige PTSS, psychische ziektebeelden, 
laagbegaafdheid, analfabetisme en somatische klachten. Daarbij is er veel onbegrip over het 
Nederlandse systeem, inzicht in hun eigen procedure en waarom hun persoonlijk verhaal niet zomaar 
leidt tot verblijfsvergunning. Dit alles kost veel tijd en aandacht. Waarbij eerst stapsgewijs inzicht en 
acceptatie nodig is, voordat verder nagedacht kan worden over de toekomst.  
 
Normaal gesproken vinden deze gesprekken plaats op kantoor of in de huizen, maar vanwege corona 
moest hier het afgelopen jaar creatiever mee worden omgegaan. Beeldbellen is een tijdje 
geprobeerd, maar al snel werd duidelijk dat dit niet werkbaar was met onze doelgroep.  Er is sprake 
van een taalbarrière en bewoners hebben vaak weinig digitale vaardigheden en telefoons die hier 
niet geschikt voor zijn. Maar wat het vooral lastig maakt, is dat ze het moeilijk vinden om hun verhaal 
en emoties te kunnen uiten door een telefoon, zeker bij depressieve gevoelens. Het menselijke 
contact wordt gemist en het helpt niet in het opbouwen van onderling vertrouwen. Daarbij zijn een 
aantal zorg- en/ of begeleiding mijdend, de telefoon kun je makkelijk laten rinkelen, persoonlijke 
interactie is dan het enige dat kan werken.  
Na de eerste golf, rond de zomer, is dan ook besloten de begeleidingsgesprekken wel weer fysiek te 
doen. Het was echt nodig voor het welzijn van de bewoners en het behalen van begeleidingsdoelen. 
In het buurthuis zijn daarom extra ruimtes afgehuurd, zodat corona-proof gespreksruimtes ingericht 
konden worden. 
 
Enkele casussen: 
Bij Seguro, zowel in de mannenhuizen als in het vrouwenhuis Fanga, wordt gewerkt vanuit de Kracht- 
en herstelwerk methodiek. Activering is hier een belangrijke in, het kijken naar mogelijkheden in 
plaats van naar wat niet kan of lukt. Waar haal jij je kracht en je eigenwaarde uit? Hoe helpt jou dat 
om verder te komen.  
 
Een paar concrete voorbeelden waarin de noodzaak van hulpverlening zichtbaar wordt.  
▪ Eén van de jonge mannen heeft grote stappen gezet. De samenwerking tussen juridisch en 

hulpverlening is hierin de basis geweest. Vanuit juridisch is vorig jaar, op basis van zijn 
levensverhaal, uitgezocht of er nog iets mogelijk is qua verblijf. Dit bracht veel pijnlijke 
herinneringen naar boven, persoonlijk trauma, onveilige situatie van zijn land. Dit jaar stond in 
het teken van begeleiding op begrip en acceptatie van zijn juridische procedure. Hij begreep 
uiteindelijk waarom IND hem nu geen verblijfsvergunning kan geven. Dit bracht veel emoties met 
zich mee en verloren dromen. De hulpverlener komt hierbij in beeld, benoemt dat praten over 
trauma’s helpend kan zijn. Hij stond hierdoor uiteindelijk open voor psychische hulp en zocht 
afleiding in sport en activiteiten. Thuiszitten door corona daar werd hij niet blij van. Maar zijn 
grote passie is voetballen, hij durft dat inmiddels weer op te pakken, wat nieuwe energie geeft. 
Het is een sociale jongen die de kansen pakt en zich hard ontwikkelt op taal, op kennis en 
vaardigheden, eigen netwerk bouwen en beweging. Het proces van de laatste twee jaar heeft 
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gezorgd dat hij nu actief na wil denken over nieuwe toekomstbeelden en de stappen daarin wil 
voorbereiden.  

▪ Een ander heeft een heel laag IQ en heeft veel last van nachtmerries en psychoses. Je ziet de 
angst in zijn ogen, en ook onbegrip; niet snappen hoe de wereld om hem heen werkt. Daarbij 
speelde in het najaar zijn beperkte wil om nog door te willen leven. Hij wilde vooral rust in zijn 
hoofd en had daar alles voor over. Seguro is zijn veilige basis, als hij het echt niet meer ziet zitten, 
komt hij naar ons toe. Veelvuldig is hij met de hulpverlener bij de huisarts geweest. Het is en 
blijft moeilijk voor hem de juiste hulp te vinden juist door combinatie IQ en trauma, maar samen 
met gebiedsteam, psychiater en huisarts wordt intensief gekeken en gezocht naar de juiste 
behandelplek voor zijn veelvuldige trauma’s. In de tussentijd gaat hij elk weekend naar zijn 
kinderen in het noorden van het land. Zijn kinderen zijn zijn enige energiegever. De reiskosten 
betaalt Seguro. 

▪ Een aantal bewoners leeft bij de dag, ze doen hun ding en kunnen moeilijk verder kijken dan 
vandaag. Ze vinden het moeilijk om over hun toekomst na te denken, want ze leven volgens de 
gedachten; ‘ik ben ongedocumenteerd, ik wacht en blijf wachten en kan niks’. De hulpverlening 
probeert dit te doorbreken, door continue de eigen keuze te benadrukken. Jij kiest of je wel of 
niet je bed uitkomt bv. Seguro is tijdelijk, wat kun je nu doen om straks zelf verder te kunnen. 
Soms met enige dwang en consequenties stellen. Op deze manier wordt met één van de 
bewoners stapsgewijs toegewerkt naar uitstroom. Hij weet dat het gaat komen en begint zich 
voor te bereiden.    

▪ Ook om medische redenen zitten mensen bij Seguro. Een langdurig ongedocumenteerde heeft 
MS, een chronische ziekte waarbij de lichamelijke beperkingen continue toenemen. Dit vraagt 
veel begeleiding, ook op het psychisch vlak. Als ongedocumenteerde heb je beperkingen in de 
zorg die je kunt krijgen. De scootmobiel die hij nodig heeft, is niet verzekerbaar, daarmee nu nog 
niet voor hem te gebruiken. Ziekenhuisopname en revalidatieplekken vragen veel regel- en 
uitzoekwerk en overtuigingskracht. Als individu krijg je dat bijna niet voor elkaar. De juiste 
ingangen vinden, taalbegrip en weten hoe de Nederlandse systemen werken, is lastig. Een 
langdurige ziekenhuisopname en revalidatietraject was nodig, de vraag is nu of en hoe 
toegewerkt kan worden naar (opnieuw) zelfstandig functioneren bij Seguro en/of een 
verpleeghuis. Hierover wordt intensief overlegd met de betrokken medici, CAK en gemeente.   

▪ In het vrouwenhuis speelde dat de scholen dicht gingen. De online lessen van de kinderen volgen 
is een grote uitdaging voor de moeders. De taalbarrière en het vaak beperkte onderwijs wat ze 
zelf hebben gehad, maakt dat de moeders het huiswerk niet begrijpen. De kinderen hebben extra 
aandacht, taalontwikkeling en begeleiding nodig om dit wel te kunnen. Er is een netwerk aan 
vrijwilligers opgezet om hierbij te helpen, zodat de achterstand op school beperkt bleef. Dit heeft 
veel extra tijd en energie gekost, maar wel met een mooi resultaat.      

 
Activiteiten en ontmoeting 
Veel reguliere activiteiten, dagbesteding en ontwikkelplekken kwamen in 2020 veelal stil te liggen. 
Voor veel van de bewoners was dit erg pittig, vooral voor hen waarbij activiteiten heel helpend zijn in 
afleiding, sociale contacten en dag invulling. Meer op hun kamer betekende vaak meer tijd om na te 
denken, meer moedeloze gevoelens, meer flashbacks, meer eenzaamheid. Villa Vrede en Ubuntu 
waren maar beperkt open, vooral voor hen die geen onderdak hadden. Ook diverse taal- en 
computerlessen werden tijdelijk stopgezet.  
Gelukkig zijn er ook mooie momenten geweest. Het mooie was, dat elke organisatie creatief naar 
andere invullingen probeerde te zoeken. Zo werden een aantal taal- en computerlessen online 
gedaan, met behulp van uit te lenen laptops. Hierdoor konden een drietal mannen toch actief blijven. 
Later werd online les weer fysiek, maar dan korter, zodat er meerdere kleine groepjes achter elkaar 
les konden krijgen.   
Ook de Seguro taalvrijwilliger op de basisschool is les blijven geven, op en af afhankelijk van de RIVM-
regels en schoolsluitingen. En als de school dicht was, werd één op één contact gelegd of een 
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wandeling gemaakt. Zo bleven drie vrouwen en een man toch gezien en gestimuleerd om met de taal 
bezig te zijn.  
En ook Milad kon naar de kinderboerderij blijven gaan, ook al was die voor publiek gesloten, de 
dieren hadden gewoon verzorging nodig. Ook een aantal 50/50 praktijkleerplekken vanuit het project 
PAS zijn open gebleven. Fatu, Fazzan en Tedros konden hierdoor grotendeels blijven gaan. De 
praktijkleerplekken worden als erg positief ervaren, het geeft hun een doel, nieuwe vaardigheden, 
nieuwe mensen. Ze voelen zich gewaardeerd en kunnen zich zo professioneel ontwikkelen.   
 
In het begeleidingstraject zijn naast de persoonlijke gesprekken, andere contactmomenten ook erg 
belangrijk. Eén van deze contactmomenten is het uitbetalen van het leefgeld. Het uitbetalen gebeurt 
wekelijks, en tijdens corona één keer per twee weken. Dit is het moment dat alle bewoners gezien 
worden, er normaliter een koffiemoment is en er informele gespreksmomenten met elkaar en met 
de begeleiders plaatsvinden. Voor veel bewoners is het een laagdrempelig moment in het onderling 
contact, het stellen van hun vragen, dan wel vanuit die vragen een vervolgafspraak te maken.  
 
Een ander opbouwend contact moment zijn de gezamenlijke maaltijden. Twee of drie keer per jaar 
wordt een zomerpicknick, kerstmaaltijd en/of ander gezelligheidsmoment georganiseerd. Bewoners 
zijn betrokken bij de organisatie, het regelen en het koken. Het helpt in onderling contact, het lol 
hebben met elkaar en het bieden van een stuk ontspanning en gezelligheid. Helaas was het dit jaar 
niet mogelijk, het is gemist. Ook de uitbetaalmomenten hadden nu geen breed koffiemoment voor 
iedereen, maar werden individueel of per huis gedaan.  
Hetzelfde geldt voor de gezamenlijke trainingen aan de bewoners, over bijvoorbeeld bewegen & 
gezond leven, EHBO voor beginners en weerbaarheidstrainingen. Volgend jaar nieuwe kansen. 
     
Ook de huisvergaderingen en koffie momenten in de huizen zijn dit jaar is niet doorgegaan, 
uiteindelijk is er gezocht naar alternatieve hiervoor op kantoor. Hierin is ook een gemis ervaren, in de 
huizen zit je in de persoonlijke ruimte van iemand en proef je de onderlinge sfeer en kun je daar 
actief op inspelen. Nu was dat lastiger en kunnen zaken onderling langer blijven sudderen.    
 
Tot slot; 
De hulpverlening heeft financieel een aantal extra kosten opgeleverd. In 2019 is één bewoner 
onvrijwillig uitgestroomd, hij had dusdanige psychische problemen dat samenwonen met anderen 
geen optie meer was. In overleg met de gemeente is besloten dat hij een eigen kamer mag huren en 
leefgeld blijft ontvangen, onder voorwaarde van psychische hulp en voorwaarde van gesprekken met 
de hulpverlener van Seguro over zijn toekomst (bestendige oplossing). Dit was een tijdelijk 
huurcontract, met beperkte verlengingsmogelijkheden zolang de therapie effect heeft. Het GGZ-
traject inzetten kostte tijd door de lange wachttijden Hij bleek vervolgens moeilijk behandelbaar en 
er wordt nu gezocht naar andere vormen van hulpverlening. De toekomstgesprekken zijn hierdoor, 
en ook door corona-ziekte van de hulpverlener, vertraagd. In 2021 wordt ingezet op afronding en 
overdracht naar andere organisatie.  
 
Een ander punt van hulpverlening aan de mannen is de vaderrol. Een viertal mannen zijn vader van 
kinderen die in Nederland wonen. De relatie met de moeders is wisselend, wel is het belang groot 
voor hun eigen psychisch welzijn en toekomst dat de band met de kinderen blijft en opgebouwd 
wordt. Dit kent verschillende uitdagingen, hierbij ondersteunt Seguro, ook financieel qua reiskosten. 
Het uiteindelijk doel is een gezamenlijke toekomst opbouwen, met zo mogelijk een juridisch legale 
status daaronder. 
 
In de begeleidingstrajecten worden verder regelmatig externe hulp- en zorgverleners ingezet. Het 
afgelopen jaar is er in het bijzonder samengewerkt met Altrecht GGZ angst en trauma, I-Psy (zowel 
voor volwassenen als kinderen) en de POH van de huisarts. Daarnaast is logopedie ingezet voor een 
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kind met een taalontwikkelingsstoornis, Stichting MEE in het kader van diagnostiek voor een drietal 
bewoners, huisartsen, ziekenhuizen (o.a. diabetes, MS, huidaandoeningen).  
 
Toekomsttraining:  
Vanuit Villa Vrede is de toekomsttraining wel doorgegaan. Deze kon door corona slechts een keer 
gegeven, in plaats van twee of drie keer. Het vond plaats kort na de zomer. Het was dit keer extra 
succesvol omdat de professionele trainer ook in dezelfde situatie heeft gezeten. De aansluiting met 
de mensen, het begrijpen van wat zij nodig hebben, sloot daardoor goed aan. Het was een intensieve 
training van vier dagen. De training is erop gericht om ongedocumenteerden op een reële manier na 
te laten denken over de toekomst, onder leiding van een professionele trainer. 
 
Inhoudelijk zijn er in de training zaken behandeld als: 
- wat zijn je talenten (empowerment) 
- het belang van netwerken 
- de 4 opties (doormigratie, terugkeer, verblijfsstatus en  illegaal leven) 
- keuzes maken het lot versus God bepaald 
Aan het einde heeft elke deelnemer een presentatie gegeven van 2 minuten over zijn/haar toekomst. 
 
Vanuit Seguro heeft één bewoner deze training succesvol afgerond.  
 
Fanga Musow  
Het vrouwenhuis Fanga Musow heeft dit jaar weer vanuit twee invalshoeken gewerkt;  
▪ Eigen Kracht, wat gaat om de persoonlijke ontwikkeling, herstel en groei van de vrouw zelf.  
▪ Kind in Beeld, waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan het kind. Waarbij gezorgd wordt 

dat het kind zo normaal mogelijk kan opgroeien en er vroegtijdig hulp ingezet wordt als blijkt dat 
er emotionele, intellectuele of sociale ontwikkelachterstanden zijn.    

 
Hierboven staan de verhalen beschreven van de Fanga bewoners, zowel qua juridische voortgang als 
op het vlak van hulpverlening en persoonlijke begeleiding.  
Specifiek in het Kind in Beeld project is de rol van de orthopedagoog belangrijk geweest. Zij werkt 
heel direct met de moeders en kinderen. Ze observeert en bepaalt samen met moeder en mentor de 
begeleidingsdoelen voor het kind en bespreekt  met de moeder de moederrol.  
 
Haar expertise wordt o.a. ingezet bij;   
- Het opzetten van en inhoudelijke afstemming rond diverse onderzoeken per kind, o.a. logopedie, 

taalontwikkeling, psychische ondersteuning (I-Psy) etc. Evenals de afstemming rond 
schoolresultaten en observaties van gedrag en acties.  

- Opvoedingsondersteuning aan de moeder, waarbij aandacht is voor het beheersen van het 
stressniveau van de  moeder, zodat haar stress minder merkbaar is in haar gedrag richting kind. 

- Het belang benadrukken van het opbouwen van een eigen netwerk, zowel voor moeder als voor 
kind. Zoals uitbreiden informele netwerk, sport, andere moeders en vriendjes ontmoeten, 
huiswerk, Nederlands oefenen en voorlezen.  

-  
Ook in de juridische procedures biedt de orthopedagoog ondersteuning door het regelen en 
schrijven van ondersteunende kind-gerelateerde documenten. 
 
De orthopedagoog heeft zes betaalde uren per week als basis, en indien nodig een paar meer als een 
intensief Moeder-Kind traject werd opgestart. Door ziekte in het team heeft de orthopedagoog extra 
uren gedraaid. Zij sprong in om invulling te geven aan de reguliere begeleiding van de vrouwen die 
door ziekte anders niet kon worden gegeven. 
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De kindermiddagen op woensdag zijn een belangrijk moment in de week. Dit jaar heeft de normale 
versie wisselend door kunnen gaan, afhankelijk van de RIVM-regels rond schoolsluitingen. Als de 
scholen dicht moesten, vonden wij het ook niet verantwoord 
om in groepen te werken.  
Maar corona heeft ook duidelijk positieve kanten gehad in 
deze. Het heeft gezorgd dat er meer vrijwilligers betrokken zijn 
geweest bij het kinderwerk. Omdat de kinderen soms niet 
samen konden spelen gingen de vrijwilligers één op één op pad 
met de kinderen. Hierdoor was er veel persoonlijke aandacht 
en stimulans. Ook door de week heen zijn vrijwilligers 
veelvuldig ingezet op bv. huiswerkbegeleiding. De begeleiding 
werd spelenderwijs gegeven door concentratieproblemen en 
de jonge leeftijd van de kinderen. Een andere vrijwilliger trekt 
wekelijks op met moeder en kind en probeert door taalles, 
taalontwikkeling en spelenderwijs het onderlinge contact te 
stimuleren tussen moeder en kind. Ook hier dus mooie 
resultaten.  
 
Kind in Beeld werd financieel mogelijk gemaakt door een 
Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR- Projecten in Nederland 
(PIN). Samen met Stichting Rotterdam, Stichting Diorapthe en Stichting Kinderzorg én een stil fonds. 
Eigen kracht is financieel mogelijk gemaakt door Emmaus Haarzuilens, de Winter-Heijnsius Stichting 
en een stil fonds.  
 
Naast fondsen, zijn onze vaste donateurs onmisbaar. Wij willen hen hartelijk danken voor de vaak 
jarenlange verbondenheid en support. Dit jaar is ook een groei aan incidentele donateurs te zien. 
Elke keer verrast het weer als er ineens zomaar mooie bedragen gestort worden voor Fanga. Wij zijn 
heel dankbaar.  
 
Ook is het huis opgeknapt en zijn de 
woonkamer en andere ruimtes meer 
kindvriendelijk ingericht. Een trampoline is 
het grote succes, lekker buiten je energie 
kwijt kunnen. Ook op de gezamenlijke kamer 
waar moeder en kind samenleven, is een 
eigen plekje gecreëerd voor het kind zelf met 
een speelkleed, een tafel, stoel, speelgoed en 
opbergbakken. Dankzij de steun van 
Kinderpostzegels is Fanga Musow in 2020 
een meer kindvriendelijk huis geworden, 
met nieuwe praktische inrichting, een 
trampoline en speelmogelijkheden.   
 
De coördinatiekosten van het Fanga Musow 
huis worden door de Gemeente Utrecht gefinancierd. 
  
 
Politieke ontwikkelingen; de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV).   
Het Rijk en gemeenten besloten in 2018 de begeleiding van ongedocumenteerden in een landelijk 
kader in te bedden, de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Doel van de LVV is te komen tot 
bestendige uitstroom uit de illegaliteit. Halverwege 2019 zijn in vijf gemeenten (Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen) LVV-pilots van start gegaan.  
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De LVV-structuur heeft veel nieuwe overlegstructuren gecreëerd tussen diverse partijen die een rol 
spelen in de vreemdelingenketen, maar heeft inhoudelijk het werk van de NGO’s weinig veranderd. 
Het scala aan oplossingsmogelijkheden is niet vergroot. Er is nog steeds geen recht op studie, stages 
en vrijwilligerswerk waardoor de doelgroep steeds meer gehospitaliseerd raakt. Veel van de 
opgevangen personen zijn ziek. 
 
Een belangrijk argument voor NGO's om deel te nemen aan de LVV's was het samenwerken met de 
Rijkspartijen IND en DT&V in het Lokale Samenwerkings Overleg (LSO). In dit LSO bespreken alle 
betrokken partijen (NGO’s, gemeenten, en Rijkspartijen de kansen op realiseren van een bestendige 
oplossing voor de vreemdelingen die in de LVV zijn opgenomen en beslissen gezamenlijk over een 
individueel uitstroomtraject waarvoor de betrokken partijen zich vervolgens gezamenlijk inzetten.   
 
Bij de start van de LVV was toegezegd dat dit LSO ertoe zou leiden dat sneller bestendige oplossingen 
gerealiseerd zouden kunnen worden, door ervaren medewerkers in te zetten als vertegenwoordiger 
van de Rijkspartijen. Dit is in het belang van alle deelnemers aan het LSO. Momenteel delen de 
Rijkspartijen (IND en DT&V) die in de LSO’s meepraten weinig informatie, adviseren beperkt bij de 
onderbouwing van een aanvraag en de IND-ers en DT&Vers hebben zeer beperkt mandaat om zaken 
verder te brengen. Daardoor moeten ongedocumenteerden die, na overleg in de LSO, een traject van 
legalisering ingaan, nog steeds een aanvraag indienen en wachten op de beslissing. Hiermee gaat 
veel tijd verloren. 
 
Dit probleem van beperkt mandaat bij de Rijkspartijen is besproken met NGO’s, gemeenten en 
Rijksdiensten op 13 januari 2020. Advies van de Rijkspartijen in dit overleg was dat vastgelopen 
dossiers eerder opgeschaald zouden moeten worden naar het MRT: Multidisciplinair Review Team. 
Zover ons bekend zijn er tot januari 2021 door de NGO’s in de vier steden 15 zaken aangeleverd bij 
het MRT. Bij 8 hiervan was de identiteit onduidelijk, in 5 gevallen speelden medische kwesties; bij de 
meesten  in combinatie met langdurig verblijf. In twee gevallen speelde asiel-bewijslast. Het MRT 
heeft in al deze gevallen de zaak terugverwezen. Deze zaken zijn dus niet opgelost. 
De NGO’s concluderen dat het escalatiemodel in de LVV, waarin complexe casussen opgeschaald 
worden naar het MRT, tot nu toe niet tot doorbraken heeft geleid. 
 
Naast het versnellen van lopende zaken, was een doelstelling van de LVV om vastgelopen casussen in 
kaart te brengen om zo structurele beleidswijzigingen door te voeren waarmee uitwegen gevonden 
worden voor onoplosbare casussen. Helaas is dit niet gelukt. In oktober 2020 is de buitenschuld-
procedure gewijzigd, in die zin dat de inzet van de vreemdeling zelf om de terugkeer te realiseren 
niet meer meegewogen wordt.1 Alleen de beoordeling van de DT&V over de bereidheid tot terugkeer 
weegt mee. Aangezien de DT&V niet makkelijk zal toegeven dat een vreemdeling niet kán 
terugkeren, is het nu vrijwel onmogelijk geworden om een buitenschuld-vergunning te krijgen.  
Door het afschaffen van de discretionaire bevoegdheid begin 2019 is ook de mogelijkheid om in 
uitzonderlijke situaties tóch een vergunning te geven verdwenen.  

 
1De oorspronkelijke eerste voorwaarde is vervallen, die luidde: de vreemdeling heeft zelfstandig geprobeerd 
zijn vertrek te realiseren. Hij heeft aangetoond of aannemelijk gemaakt dat hij zich heeft gewend tot de 
vertegenwoordiging van het land of van de landen waarvan hij de nationaliteit heeft, dan wel tot het land of de 
landen waar hij als staatloze vreemdeling eerder zijn gewone verblijfsplaats had, en/of tot andere landen 
waarvan op basis van het geheel van feiten en omstandigheden kan worden aangenomen dat de vreemdeling 
aldaar de toegang zal worden verleend. 
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De NGO's pleiten ervoor om de Discretionaire Bevoegdheid weer terug te brengen in het 
Vreemdelingenbeleid.2 Dit biedt mogelijkheden om voor schrijnende zaken die niet in de wet voorzien 
zijn, toch tot een oplossing te komen. 
 
 
Landelijke samenwerking 
Door het LVV-programma hebben de Ngo’s uit de diverse pilot gemeenten de onderlinge 
samenwerking opgezocht. Dit geeft onderlinge verbinding, kennis en uitwisseling. Samen wordt 
bepaald of en hoe er opgetrokken wordt richting gemeente, wethouders en het ministerie en de 
politieke rijkspartijen. De Ngo’s hebben hun eigen tussenevaluatie opgesteld en geven regelmatig 
hun input aan gemeente en rijk. Ook zoeken ze naar manieren om binnen het LVV de complexe 
vastgelopen casussen op te lossen, dit laatste blijft een hardnekkig probleem.  
 
Lobby & Campagne  
Met Stichting LOS en de Ngo’s uit de vier steden Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Utrecht is 
ingezet op een campagne & lobby rond de Tweede kamer verkiezingen.  
Begin december is in dit kader een expertmeeting gehouden rond het terugbrengen van 
discretionaire bevoegdheid - zie bijlage voor de uitkomsten hiervan. Ook is de 
barometer kiesvoorongedocumenteerden.nl opgezet.  Vervolgens volgde het Debat van de Balie in 
januari met enkele politieke partijen. En als vervolg daarop, worden begin 2021 een aantal politieke 
momenten geregeld, waarbij een politieke partij publiekelijk een handtekening zet om zich hard te 
maken voor ongedocumenteerden.  
 
PR- Communicatie 
Seguro is blij met de succesvolle kerstactie. Bijna € 1.000,- is spontaan gedoneerd voor onze 
bewoners voor een goede kerst en geld voor de dagelijkse boodschappen. Ook een kaartenactie is 
opgezet door één van deze betrokkenen.  
 
Aan het begin van het jaar werden wij stil door een anonieme donatie van € 1.000,-  Hiervoor onze 
hartelijke dank.  
  
Een drietal digitale Seguro-nieuwsbrieven zijn verstuurd via MailChimp. Ook worden deze direct op 
de Facebook-pagina van Stichting Seguro gepost. Word ook onze volger, en zie daar alle links. Ook is 
een speciale eindejaarsgroet verstuurd, waar alle fondsen, donateurs en vrijwilligers in bedankt zijn.  
 
https://www.facebook.com/StichtingSeguro/ 
www.fangamusow.nl 
 
Het team van Seguro 
In 2020 waren twee medewerkers (Anneke Boerma en Lilian Bruigom) in vaste dienst. Lilian heeft per 
1 augustus afscheid genomen van Seguro. Verder zijn er dit jaar twee nieuwe collega’s begonnen op 
basis van jaarcontract (Karin van Gils vanaf 1 februari en Jessica Deykerhoff vanaf 15 juli). Het team 
werd ondersteund door in totaal drie stagiaires en circa twintig vrijwilligers. De orthopedagoog (Katja 
van Roij) en de fondsenwerver (Marion Etman, Tawa Tawa) zijn op freelancebasis betrokken bij 
Seguro.  
 
In september heeft voorzitter Kitty na ruim 10 jaar (eerst Fanga, daarna Seguro) afscheid genomen 
van Stichting Seguro. Huidig bestuurslid Hans Flantua heeft haar rol overgenomen.  
 

 
2Een humanitair vangnet in schrijnende situaties Nut en noodzaak van de discretionaire bevoegdheid in het 
asiel- en migratiebeleid, januari 2021. 

http://kiesvoorongedocumenteerden.nl/
https://www.facebook.com/StichtingSeguro/
http://www.fangamusow.nl/
https://stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Een%20Humanitair%20Vangnet_Discretionaire%20Bevoegdheid_0121_SPREADS.pdf
https://stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Een%20Humanitair%20Vangnet_Discretionaire%20Bevoegdheid_0121_SPREADS.pdf
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Stichting Seguro heeft een instruerend bestuur, dat in 2020 bestond uit de volgende personen: 
- Kitty Penninga, geboren 1951, voorzitter, aanvang zittingstermijn 31 maart 2018, einde 30 maart 
2021, derde zittingstermijn.  
- Hans Flantua, geboren 1950, algemeen bestuurslid, aanvang zittingstermijn 2 juli 2019, einde 1 juli 
2022, eerste zittingstermijn 
- Ineke Wulp, geboren in 1961 , secretaris, aanvang zittingstermijn 14 januari 2020, einde 14 januari 
2023, eerste zittingstermijn  
- Bert van Andel, geboren 1957, algemeen bestuurslid, aanvang zittingstermijn 13 december 2019, 
einde 12 december 2022, tweede zittingstermijn 
- Lisette Roerdinkholder, geboren 1992, penningmeester, aanvang zittingstermijn 2 juli 2019, einde 1 
juli 2022, eerste zittingstermijn 
 
De bestuursleden worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. Zij zijn allen gezamenlijk 
bevoegd.  
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Financiële verantwoording   
 
Seguro 
Een aantal posten komen hoger uit dan begroot. Allereerst is de externe inhuur hoger dan begroot, 
vanwege vervanging van een zieke medewerker. Daarnaast zijn de overige huurkosten hoger dan 
begroot. Dit zijn de kosten voor de bewoner wiens kamerhuur in Utrecht wij voorlopig betalen. De 
reiskosten bewoners zijn boven de begroting uitgekomen, vanwege twee vaders die regelmatig hun 
kinderen bezoeken (zie onder kopje ‘Juridische voortgang en uitstroom’). De medische kosten vallen 
hoger uit, o.a. vanwege twee diagnostische onderzoeken door stichting MEE.  
 
Tegenover deze posten staan een aantal posten die lager zijn uitgevallen dan begroot. De huur is 
lager dan begroot, o.a. omdat de huizen sinds de renovatie van het gas af zijn. Ook de juridische 
kosten zijn lager dan begroot. De kosten zijn afhankelijk van het juridisch perspectief van de 
bewoners en van de tarieven die de IND hanteert voor aanvragen, en verschillen daarom per jaar.  
 
Alles bij elkaar resulteert dit in een positief resultaat van € 7.927,- dat wordt toegevoegd aan de 
Seguro egalisatiereserve. De egalisatiereserve bestaat uit met subsidiegeld opgebouwd vermogen. 
Dit vermogen werd eerder niet als egalisatiereserve benoemd, maar als bestemmingsreserve. Op 
aanvraag van de gemeente is dit aangepast. Een bedrag van € 2.299,- is van de bestemmingsreserve 
Fanga Musow naar de egalisatiereserve Seguro overgeheveld, omdat dit bedrag ook met 
subsidiegeld opgebouwd vermogen is.  
 
Fanga Musow  
Net als bij Seguro zijn bij Fanga Musow de kosten inhuur externen hoger dan begroot vanwege de 
vervanging van een zieke medewerker. Daarnaast zien we zowel bij Fanga Musow als bij Seguro dat 
de juridische kosten lager zijn dan begroot. Zoals hierboven uitgelegd verschillen deze kosten per 
jaar.   
Bij Fanga Musow is er een positief resultaat van € 1.402,-. Hiervan wordt € 858,- toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve Fanga Musow. Een bedrag van € 544,- wordt toegevoegd aan de Seguro 
egalisatiereserve, omdat dit deel van het positieve resultaat is bereikt door de subsidie van de 
gemeente.   
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Jaarrekening Stichting Seguro 2020 
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Financieel jaarverslag Fanga Musow 2020 
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