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Over Fanga Musow
In een welvarend land als Nederland mag het niet voorkomen dat vrouwen en kinderen gedwongen worden op straat te leven en geen gebruik kunnen maken van gezondheidszorg en
onderwijs. En toch gebeurt dat nog steeds. Dat is de reden dat een groepje idealisten hun visie
over waardigheid voor deze groep en het vergroten van de zelfredzaamheid bij vrouwen zonder geldige verblijfsstatus, hebben omgezet in het opstarten van een opvanghuis. Opvanghuis
Fanga Musow (een Afrikaanse term voor krachtige vrouwen) is in oktober 2005 van start gegaan en heeft sindsdien veel vrouwen met hun kinderen geholpen. Het opvanghuis wordt niet
gesubsidieerd en moet (over)leven van schenkingen en donaties.
De doelstelling van Fanga Musow is vrouwen en kinderen zonder verblijfspapieren en zonder
onderdak te helpen. Zij krijgen tijdelijk een kamer in het huis en kunnen een beroep doen op
gezondheidszorg en onderwijs. Zo kunnen zij tot rust komen en werken aan hun toekomst.
Het is helaas niet voor iedereen weggelegd in de toekomst een legaal lid van de Nederlandse
samenleving te worden, maar de opvangperiode moet er in ieder geval voor zorgen dat de
vrouwen zich kunnen redden, ook als ze niet meer in het opvanghuis kunnen verblijven. In de
tijd dat zij in het Fanga Musow opvanghuis wonen wordt er gewerkt aan oplossingen, zoals
legalisering, zelfredzaamheid en het opbouwen van sociale vangnetten.
Fanga Musow is een project van STIL, een solidariteitsorganisatie die elf jaar bestaat en onder meer medische, juridische en humanitaire hulp geeft aan migranten en vluchtelingen zonder verblijfsvergunning. STIL en Fanga Musow vallen onder het bestuur van Stichting LauwRecht. Financieel is Fanga ondergebracht bij het AMF-AN (Ana Maria Fonds- Algemeen Nut).

Grootste veranderingen in 2008
In 2008 heeft Fanga Musow een professionele coördinator in dienst gekregen. Zij is aangesteld voor twee dagen in de week. Het gehele jaar heeft een HBO maatschappelijk werk stagiaire onze organisatie versterkt. Zij heeft de taak van twee mentoren op zich genomen. Daarnaast assisteerde zij de coördinator bij haar werkzaamheden. Zij zorgden voor rust in het huis
en in de organisatie.
Fanga Musow is in 2008 erkend als stagebedrijf voor het HBO maatschappelijk werk. Omdat
de coördinator ook een opleiding volgt voor SPW is ook voor deze opleiding een erkenning als
opleidingsbedrijf verkregen van Calibris. Een kernteamlid fungeert als praktijkopleider voor
beide opleidingen.
Op initiatief van de coördinator is in 2008 een nieuw type vrijwilliger bij Fanga Musow betrokken geraakt: studenten en medewerkers van Stichting Present. Dit is en vrijwilligersorganisatie vanuit enkele kerken in de stad Utrecht. Zij ondernemen activiteiten met de vrouwen en
kinderen. Deze groep zorgt er voor dat de vrouwen en kinderen actief deelnemen aan onze

maatschappij. Er wordt van alles georganiseerd om de betrokkenheid van de vrouwen te vergroten, zoals uitstapjes naar de dierentuin, samen koken, maar ook wijzen zij de vrouwen de
weg naar het buurthuis, waar zij Nederlandse taallessen volgen, leren fietsen en/of voorlichting krijgen om meer te weten te komen over opvoeding en de kinderen samen laten spelen.
Er is in 2008 veel onderhoud gepleegd aan het opvanghuis.
Aan het eind van het jaar, net voor 1 januari 2009 zijn STIL en Fanga Musow vertrokken uit het
kantoorpand op de Lauwerrecht. Het nieuwe adres is Laan van Nieuw Guinea 143, 3531 JH Utrecht.
De telefoonnummers zijn hetzelfde gebleven.

Mentoren
In het voorjaar van 2008 zijn drie mentoren gestopt. Alle drie omdat andere werkzaamheden
hun inzet bij Fanga Musow niet meer toelieten. Gedurende het jaar was het lastig om nieuwe
mentoren te vinden. De coördinator is daar onmiddellijk mee gestart in april. Er hebben zich
vier vrouwen aangemeld, maar alle vier hebben ze toch vlak voor of vlak na de kennismaking
prioriteit gegeven aan andere activiteiten.
Met de komst van de stagiaire waren we heel blij. Deze nieuwe vorm van mentorschap kwam
op een goed moment, omdat er even weinig mentoren te vinden waren. Het grote voordeel van
de inzet van een stagiaire voor 28 uur in de week is namelijk, dat zij voor twee vrouwen tegelijk als mentor kon fungeren. Gelukkig hebben zich aan het eind van het jaar weer nieuwe
mentoren aangemeld. Zij zullen in 2009 worden ingewerkt en snel van start gaan.
Elke mentor heeft één tot twee vrouwen onder haar hoede, die zij begeleidt op weg naar zelfstandigheid en die zij voorbereidt op het verlaten van Fanga. In samenspraak met de juridische adviseur van Fanga Musow onderzoekt de mentor of er – naast het vergroten van de zelfstandigheid – nog mogelijkheden tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning zijn.
Mentorschap is geen eenvoudige taak. Het is de kunst evenwicht te vinden tussen emotionele betrokkenheid en een luisterend oor voor de moeilijke levensweg van deze vrouwen en op
een zakelijke manier proberen te komen tot oplossingen en het vergroten van de zelfredzaamheid.
De mentoren houden mentorvergaderingen. Zij steunen elkaar bij hun taak om vrouwen te
begeleiden. Daarnaast kunnen mentoren intervisie krijgen. In 2008 is hier weinig gebruik van
gemaakt, omdat er te weinig mentoren waren. De gezamenlijke vergaderingen van mentoren
en kernteam zijn wel twee keer gehouden. In deze bijeenkomsten komen alle vrijwilligers bijeen, met als doel elkaar te leren kennen en gezamenlijke knelpunten te bespreken.

De vrouwen uit het Fanga Musow huis
In het jaar 2008 hebben elf vrouwen en zeven kinderen in het opvanghuis Fanga Musow gewoond. Van hen kwamen er twee uit Marokko. De anderen kwamen uit Angola, Burundi, Bulgarije, Litouwen, Ecuador, Jemen, Togo, Suriname en China. De gemiddelde duur dat zij in het
huis verbleven, was zes maanden. Alle vrouwen hadden in 2008 kortere of langere tijd geen
ander plaats om te verblijven. Sommige vrouwen hebben geleden onder traumatische ervaringen, zoals oorlogsituaties, vrouwenhandel en lichamelijk geweld. Eén vrouw werd in Nederland bedreigd door haar huisbaas en voelde zich niet meer veilig in haar kamer. Zij heeft
tijdelijk onderdak gekregen bij Fanga Musow om op adem te komen. De vrouwen steunen
elkaar in het huis zoveel mogelijk, ondanks alle verschillen omdat ze uit verschillende delen
van de wereld komen, met een heel andere achtergrond en verschillende religies. Wat hen
bindt is alles wat zij hebben meegemaakt.

Uitstroom
Er zijn in 2008 7 vrouwen uitgestroomd. Van hen waren er vijf ex-asielzoeker. Daarvan is één
persoon naar het asielzoekerscentrum gegaan, omdat zij opnieuw een procedure kon starten
op medische gronden. Vier vrouwen hebben zelf opvang gevonden in hun eigen netwerk. Een
vrouw had veel schoonmaakwerkzaamheden en dus inkomsten. Daardoor kon zij verhuizen
naar een kamer. Een andere vrouw had geen verblijfsdocument, omdat zij de vereiste papieren daarvoor nog in het land van herkomst moest ophalen. Door haar ervaringen met geweld
in het gezin was zij erg angstig geworden. Dankzij veel steun van haar mentor is het haar toch
gelukt naar het land van herkomst te reizen waar zij haar papieren zelf heeft opgehaald. Zij
wordt nu opgevangen in de reguliere vrouwenopvang.
Voor een andere vrouw, die specifieke medische behandeling in Nederland nodig heeft, duurde haar procedure nog voort toen de zes maanden opvang bij Fanga om waren. Naar verwachting zou deze procedure nog jaren kunnen voortduren. De opvang bij Fanga was voor haar een
tijdelijke verlichting van een zwaar leven, met voortdurende afhankelijkheid van anderen.
In december 2008 verblijven er vier vrouwen en vijf kinderen in het opvanghuis.

Het huis
In 2008 is er veel onderhoud aan het huis gepleegd. Gedurende enkele maanden konden er
maar 4 vrouwen in het huis wonen. Drie kamers kregen nieuwe vloerbedekking.
Dankzij een goed contact tussen de huiseigenaar AMF-OG en het Fanga Musow kernteam is
in de maanden september/oktober/november 2008 de bovenetage plus zolder verbouwd tot
een brandveilige verdieping met daarboven een beloopbare zolder. Deze kan nu als opslagruimte gebruikt worden. De 2e verdieping bestond uit een open keuken, met daarin de verwarmingsketel met expansievat, plus 2 kamers. De wanden en plafonds van deze kamers
bestonden uit slecht regelwerk met dunne wanden van enkel gipsplaat en zonder (geluids-)isolatiemateriaal. De plafonds bestonden uit zachtboard. In opdracht van het AMF-OG hebben
twee professionele bouwvrouwen de verdieping gestript, een nieuwe balklaag aangebracht
als vloer voor de zolder, het regelwerk van de wanden versterkt en voorzien van isolatiemateriaal. Daarna zijn de wanden aan beide zijden afgewerkt met dubbele gipsplaat.
Als laatste is de keuken vernieuwd. Er is een nieuw aanrecht met kookplaat geplaatst. In
overleg met AMF-OG is besloten een nieuwe energiezuinige verwarmingsketel te verplaatsen
naar de nieuwe beloopbare zolder, zodat ook de keuken kind/brand veilig is geworden en er
flink ruimte is bespaard.
De afwerking van de totale verdieping is door vrijwilligsters van Fanga uitgevoerd.
Verder heeft Stichting Present enkele keren geholpen bij het verven van de gang en de huiskamer op de benedenverdieping.

Activiteiten voor de vrouwen
Stichting Present heeft in 2008 veel bijgedragen aan Fanga Musow. Vooral de dubbele inzet
was erg leuk: op een dag heeft een ploeg vrijwilligers de huiskamer en de gang geverfd, terwijl op het zelfde moment andere vrijwilligers de vrouwen en kinderen trakteerden op een uitstapje naar de dierentuin. Present had ook nog voor de gezamenlijke lunch gezorgd. De vrouwen en kinderen hebben genoten van deze dag.
Regelmatig zijn de vrouwen en kinderen gaan zwemmen met vrijwilligers.
De vrijwilligers zijn met de vrouwen en kinderen naar Amsterdam geweest. Er is een bezoek
gebracht aan het Tropenmuseum. Dit was een leuke dag. De vrouwen vonden het leuk om
elkaar de tentoonstelling over hun land te laten zien. Ze hebben veel van elkaar geleerd, konden dansen voordoen en kleding en rituelen uitleggen.
Met Sinterklaas hebben vrijwilligers cadeautjes gekocht. Deze zijn onder het genot van warme chocolademelk uitgepakt.

Stedelijke acties
Op 22 september 2008 was er een debat, een gezamenlijke maaltijd, performances en een
handtekeningenactie georganiseerd om aandacht te vragen voor de specifieke groep van afgewezen pardonners. In de campagne “OOK PARDON VOOR GRENSGEVALLEN!’’ hebben
Fanga Musow, STIL en vluchtelingen samengewerkt om aandacht te vragen voor de grensgevallen. Daarmee worden vluchtelingen bedoeld, die voor april 2001 in Nederland asiel aangevraagd hebben, maar om verschillende redenen (zoals een begrafenis van een familielid of
een medische ingreep in een ander land) even naar het buitenland zijn vertrokken. Daardoor
vielen zij buiten de pardonregeling.
Eind september heeft Fanga Musow het initiatief genomen om een activiteit te organiseren op
de Make A Difference Day (MADD). Samen met STIL, de Noodopvang en de Vrijwilligerscentrale is een verwendag voor de vluchtelingen en illegalen georganiseerd in een grote tent op
het Neude.

Pr-activiteiten
Fanga Musow heeft een folder, geeft twee tot driemaal per jaar een nieuwsbrief uit en onderhoudt een website www.fangamusow.nl.
In samenwerking met de Domkerk werd in de zomermaanden een stand ingericht met informatie over Fanga Musow. Deze stond drie maanden lang in de kerk. Er verscheen tevens een
artikel in het kerkblad.
In september stond een achtergrondartikel over Fanga Musow in de MADD krant. Deze krant
is deur aan deur verspreid door heel Utrecht.
In Raffia, het tijdschrift voor emancipatie, feminisme en gender van de Universiteit Nijmegen
is een artikel geschreven door een vrijwilligster over Fanga Musow.
In oktober 2008 is in de etalage van de Vrijwilligerscentrale op de Oude Gracht een promotie
stand ingericht over Fanga Musow. Dit heeft enkele vrijwilligers gestimuleerd contact op te
nemen met Fanga. In 2009 starten zij als mentor.
In 2008 zijn twee nieuwsbrieven verschenen, in maart en december.

Instanties en netwerken van Fanga Musow
Met de GG&GD en de wijkverpleegkundige in het naburige wijkcentrum is geregeld dat alle
kinderen bij aankomst een intake krijgen en de verplichte vaccinaties krijgen. Met een vrij
vaste groep huisartsen zijn goede contacten opgebouwd. Zij begeleiden de vrouwen en kinderen bij ziekteverschijnselen; verstrekking en inname van medicijnen en eventuele andere problemen.
Met Altrecht (geestelijke gezondheidszorg) wordt regelmatig contact onderhouden m.b.t. de
begeleiding en voortgang bij vrouwen met psychische problemen en trauma’s.
Met de Vrijwilligerscentrale Utrecht heeft Fanga Musow nauw samengewerkt met het organiseren van activiteiten op de MADD dag.
Stichting Portes verleent alle medewerking bij de opname van kinderen op de voorschoolse
opvang en bij cursussen en activiteiten voor de vrouwen. Het buurthuis “De Uithoek” heeft op
uitstekende wijze lessen Nederlands en fietslessen verzorgd.
De Pijlstaartschool verdient een extra vermelding. Ook dit jaar is de school Fanga Musow ter
wille geweest bij de opname van kinderen. Soms ging het maar om een paar maanden en vertrokken de kinderen weer, maar nieuwe kinderen bleven welkom. Voor een kind, dat extra
moeilijk gedrag heeft, waarschijnlijk als gevolg van traumatische ervaring, heeft de school
veel medewerking verleend om de jongen passende hulp te bieden, zoals de inzet van schoolmaatschappelijk werk.
In 2008 kreeg Fanga Musow hulp van de vrouwenopvang Vieja bij het verkrijgen van een urgentieverklaring voor een vrouw die een status kreeg.

Donateurs, ludieke acties, fondsen en kerken
Dit jaar heeft Fanga Musow weer kunnen rekenen op het merendeel van haar vaste donateurs. Zij namen een vijfde van de kosten op zich. Dat is echter minder dan het jaar ervoor.
Het werven van nieuwe donateurs blijft dan ook een punt van aandacht.
De volgende fondsen maakten het Fanga Musow huis dit jaar mede mogelijk:
Het RC Maagdenhuis en het Maria Strootfonds steunden dit jaar Fanga Musow voor de derde
en laatste keer. Verder ontvingen we fondsen van Haëlla Stichting, MAOC Gravin van Bylandt
Stichting, vanBaaren Stichting, Mama Cash, het Kf Heinfonds en de Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis.
De Konferentie Nederlandse Religieuzen laat weten het eens te zijn met de constatering dat
het generaal pardon niet alle problemen oplost: "Dit soort opvangvoorzieningen als Fanga
Musow voor ongedocumenteerden blijven noodzakelijk. Fanga Musow is er speciaal voor
vrouwen en kinderen, een zeer kwetsbare groep onder de daklozen. Het project ziet er stevig
uit en participeert in het netwerk van voorzieningen voor ongedocumenteerden. De commissie heeft besloten positief op de aanvraag te reageren en stelt voor 2008 15.000 euro ter beschikking!”
The Body Shop Utrecht nomineerde Fanga Musow voor een donatie van The Body Shop Foundation! Eind mei heeft Body Shop Foundation laten weten dat ze de aanvraag tot financiële
ondersteuning honoreren. Het bedrag bedraagt 7.900 Engelse ponden. Het geld mocht gebruikt worden om de lopende kosten van het pand te kunnen bekostigen.
Verder ontving Fanga Musow vanuit kerkelijke hoek geld van de Katholieke Caritas en de Protestantse Gemeente Utrecht.
De Wijkgemeente Overvecht, de Diaconie Protestantse Wijkgemeente Zuilen, de Diaconie
Centrum Gemeente Utrecht en het Citypastoraat Domkerk hielden collectes voor Fanga.
De Domkerk gaf de opbrengst van de zomercollecte aan Fanga. Stichting Rotterdam verdubbelde deze opbrengst van de kerken.
Het Noodfonds voor Asielzoekers sprong af en toe bij als het nodig was.
Er werden activiteiten georganiseerd om geld op te halen:
Vrijwilligers verkochten boeken op Koninginnedag.
Een kind verkocht mei 2008 haar speelgoed op de kindermarkt Lunetten.
Biologisch eetcafé Zeezicht in Wageningen in samenwerking met eetwinkel Vreemde Streken
organiseerde een benefietdiner voor Fanga Musow op donderdag 20 november. Het café
kreeg het dubbele aantal aanmeldingen als dat er plaatsen waren. Jeroen Breekveldt van Van
Harte Pardon Wageningen hield een praatje.
De Rockband Poppenkast hield op te bestaan en doneerde een bedrag aan Fanga Musow.
Eind 2008 kwam er van Stichting Hulp na Onderzoek een bedrag voor nieuwe inventaris binnen, maar dat wordt in 2009 besteed.

