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Voorwoord

Beste lezer,
Het derde jaarverslag alweer van Seguro.
Volop dynamiek wat betreft het versterken van samenwerking met partners in de opvang en zorg.
Het krachtgericht werken als leidraad in de organisatie is inspirerend en zorgt voor samenhang.
We zijn nog steeds een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is, maar hebben ook onze plaats
gevonden in de Utrechtse keten van opvang van ongedocumenteerden. De politieke actualiteit rond
ongedocumenteerden (april 2015) ervaren we als een stimulans om in nauwe samenwerking met de
ketenpartners, met onze bewoners in gesprek te gaan over hun perspectief in Nederland of land van
herkomst.
Alle mensen die ons daarbij steunen, willen we daarvoor hartelijk bedanken.

Kitty Penninga
Voorzitter Stichting Seguro.

Jaarverslag
Het ontstaan van Seguro
Onze stichting verzorgt al bijna tien jaar opvang, activering en sociaal/juridische begeleiding van
kwetsbare ongedocumenteerden in Utrecht. Aanvankelijk betrof het vrouwen en hun eventuele
kinderen voor wie een huis met 5 kamers beschikbaar is. De gemeente Utrecht constateerde dat er
veel ongedocumenteerden met grote psychische en lichamelijke problemen langdurig in Utrecht op
straat leefden en vroeg daarom in 2012 aan Fanga Musow om haar opvang uit te breiden met de
opvang van kwetsbare ongedocumenteerden. Eind 2012 ontstond het eerste huis, begin 2013
volgden de twee andere opvanghuizen. Om deze uitbreiding in opvang te realiseren is Fanga Musow
onderdeel geworden van de nieuwe stichting Seguro.

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 naar wie onze bewoner is en
wat hij/zij nodig heeft, om van daaruit verdere stappen te kunnen zetten voor zijn/haar toekomst.
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.
Per bewoner wordt gewerkt vanuit hun eigen kracht, waarbij hun wensen/ambities vertaald worden
naar realistische doelen en wekelijkse acties. De methodiek Kracht- en Herstelwerk wordt als
leidraad gebruikt. In beweging komen staat bij ons centraal, beweging geeft perspectief en
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mogelijkheden, ongeacht de onzekere en stressvolle uitgangssituatie. De stappen die gezet kunnen
worden zijn duidelijk verschillend per bewoner, afhankelijk van hun situatie en persoonlijke
mogelijkheden.
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 bewoners van Seguro
Seguro onderscheidt zich door er expliciet te willen zijn voor de lichamelijk en psychisch kwetsbaren
onder de doelgroep ongedocumenteerden. Sommige van onze bewoners zijn al 10 - 20 jaar in
Nederland, veel van hen zonder asielverleden. Zij kunnen meestal niet terug, hebben vaak veel
psychische problematiek en kunnen erg zorg- en begeleidingmijdend zijn, regelmatig vergelijkbaar
met langdurig dak- en thuislozen. Qua hulpverlening en opvang vallen deze mensen vaak tussen de
wal en het schip. Bij Seguro worden ze in elk geval gekend en kunnen wij samen met experts kijken
welke mogelijkheden er wel voor ze zijn. Door korte lijnen met diverse zorginstellingen zorgen we
ervoor dat mensen die soms al jaren bij de hulpverlening uit beeld zijn, weer geholpen worden. De
jongere bewoners van Seguro hebben veelal wel een asielprocedure doorlopen, kampen vaak met
PTSS-klachten, nachtmerries, concentratieproblemen en een algeheel gevoel van uitzichtloosheid. In
combinatie met een dakloos bestaan lukt het hen niet om hun asielverzoek goed voor te bereiden.
Door de rust van het verblijf bij Seguro leren ze weer te kijken naar mogelijkheden, keuzes te maken
over hun toekomst en van daaruit nieuwe stappen te zetten, welke toekomst dat ook mag zijn en
waar die ook ligt.
De vrouwen en kinderen uit het Fanga Musow huis komen uit eenzelfde situatie als de jongere
mannen. Al hebben zij vaak niet daadwerkelijk op straat geleefd, maar zijn ze van de ene opvang naar
de andere gegaan. Het gevoel van onrust, depressieve gevoelens en onzekerheid typeert hen.

De werkwijze van Seguro
De twee betaalde coördinatoren worden in hun werkzaamheden ondersteund door een team van
zeven stagiaires en circa dertig vrijwilligers. De stagiaires zijn ieder mentor van meerdere bewoners,
waar zij wekelijks gesprekken mee voeren volgens de methodiek Kracht- en Herstelwerk. Een
begeleidingsplan wordt in samenwerking met de bewoner opgesteld en de hieraan verbonden
actiepunten komen terug in de wekelijkse gesprekken. Daarnaast zijn de stagiaires, steeds in
tweetallen, verantwoordelijk voor meerdere aandachtsgebieden, zoals het beheer van de huizen,
taalles, activiteiten of de moestuin. Verder wordt Seguro geholpen door ongeveer dertig vrijwilligers
die betrokken zijn bij bijvoorbeeld de kinderactiviteiten, de Nederlandse taalles of de begeleiding van
de stagiaires.

Opvanghuizen Seguro
Alle namen in dit jaarverslag zijn gefingeerd
Sinds de start van Seguro in augustus 2012 zijn verschillende mensen uitgestroomd, de meesten
daarvan met een legale status (5) en drie naar een collega-zorginstelling.
De bewoners van Seguro, de (soms langdurig) ongedocumenteerde daklozen met psychische en
lichamelijke problemen, zijn een doelgroep waar echt de tijd voor genomen moet worden. Tijd om de
mensen te leren kennen zodat we weten hoe ze het beste te motiveren zijn, vertrouwen opbouwen
waardoor mensen ontvankelijker zijn voor suggesties van onze kant. De mensen zijn gewend geraakt
aan afhankelijkheid en hebben niet het gevoel dat ze zelf nog iets aan hun leven kunnen veranderen.
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Seguro biedt een combinatie van geduld en vertrouwen aan de ene kant en niet-vrijblijvende
activering en doorpakken aan de andere kant.
In 2014 is allereerst Ali vertrokken. Ali is een 54-jarige man uit Afghanistan met behoorlijk wat
gezondheidsproblemen, zowel psychisch als lichamelijk. Daarnaast had hij een alcoholprobleem. Na
een intensief begeleidingstraject door Seguro, heeft Ali zich uiteindelijk aangemeld bij Victas om af te
kicken van de alcohol. Daarna is hij begeleid gaan wonen bij Lister, in een huis speciaal voor mensen
die moeite hebben met een verslaving. Deze extra begeleiding heeft hem veel goeds gebracht, Ali kan
tegenwoordig goed omgaan met zijn verslaving en doet veel aan beweging. Helaas heeft de IND geen
toestemming gegeven om de behandeling van zijn lichamelijke problemen in Nederland af te maken
en moet Ali binnenkort terug naar Afghanistan.
Sami uit Algerije lijdt al jaren aan schizofrenie. Gelukkig wordt hij goed begeleid door Altrecht en
krijgt hij iedere vier weken een medicijndepot. Sami had veel intensievere dagelijkse zorg nodig dan
wij hem konden bieden. Wij hebben hem geholpen bij het krijgen van een indicatie voor begeleid
wonen bij Lister, een plek waar hij heel goed op zijn plek bleek. Sami blijft een stille man, maar hij
doet goed mee met de dagelijkse bezigheden in het huis.
Het leek heel goed te gaan, maar in oktober is Sami van de ene op de andere dag verdwenen. Hij
staat inmiddels als vermist geregistreerd
Guillaume heeft de Franse nationaliteit en kan zich dus, na het zetten van een aantal stappen,
gewoon in Nederland vestigen. In het verleden heeft hij veel in Nederland gewerkt. Helaas lukt dit
door lichamelijke en psychische problemen de laatste jaren niet meer. Guillaume heeft weinig
vertrouwen in de medische zorg, maar lijdt wel aan psychoses. Sinds eind 2014 is hij toch zover dat hij
hiervoor behandeld wil worden en het gaat inmiddels een stuk beter met hem. Hierdoor is hij ook
ontvankelijker voor de stappen die gezet moeten worden om zijn legalisering helemaal rond te
krijgen. Binnenkort is Guillaume naar verwachting echt legaal in Nederland en heeft hij ook recht op
sociale voorzieningen.

Opvanghuis Fanga Musow
Er waren in 2014 veel positieve ontwikkelingen in het Fanga Musow-huis. Eerst kreeg Misan uit
Eritrea een verblijfsvergunning. Misan kon eerder steeds haar identiteit niet aantonen, maar is daar
op een goed moment toch in geslaagd. Omdat de situatie in Eritrea erg slecht is, is ze nu ook erkend
als vluchteling. Ze heeft een zgn. A-status gekregen en is inmiddels begonnen met haar
inburgeringstraject. Misan is helemaal tot rust gekomen sinds ze weet dat ze voorgoed in Nederland
mag blijven. Eindelijk is er een eind gekomen aan zeven jaar onzekerheid. Dat is erg lang als je nog
maar begin twintig bent.
Amina kwam op de kamer van Misan. Amina komt uit Albanië en is samen met haar zoontje gevlucht
voor problemen in de privésfeer. In de tijd dat ze in Fanga Musow verbleef, heeft ze de rust gehad
om zich te concentreren op haar asielaanvraag. Ze heeft bewijs verzameld voor haar problemen,
zowel door getuigenverklaringen als via het internet en heeft uiteindelijk een asielvergunning
gekregen, ook een A-status. Amina is natuurlijk erg blij en opgelucht, ze staat te popelen op haar
nieuwe leven vorm te geven. Ze wil graag gaan studeren via UAF en een boek gaan schrijven over wat
ze heeft meegemaakt. Begin 2015 is Amina met haar zoontje verhuisd naar ons nieuwe
‘doorstroomhuis’, een plankwoning die Amina via ons mag huren van de SSH, tot ze een eigen
woning van de gemeente krijgt toegewezen.
Patricia uit Siërra Leone en haar zoon hadden al een verblijfsvergunning maar hebben nu ook
woonruimte gevonden in Utrecht. Samen met een vriendin kan ze een huis huren. Ze is erg blij dat ze
in Utrecht kan blijven werken en dat haar zoontje niet al zijn vriendjes gedag hoeft te zeggen.
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Riha uit Angola had steeds meer moeite met de opvoeding van haar kinderen, die vanwege
uiteenlopende oorzaken allemaal hulpverlening nodig hebben. In overleg met Riha is daarom
besloten een OTS (Ondertoezichtstelling) aan te vragen. Omdat de kinderen hiervoor uiteraard
langere tijd in Nederland moeten zijn, is het hele gezin inmiddels in het bezit van een tijdelijke
verblijfsvergunning. Nu is het zoeken naar geschikte woonruimte, liefst in Utrecht vanwege alle
hulpverlening.
Hasnar, de moeder van 7 kinderen uit Somalië, heeft eindelijk te horen gekregen dat ze zich mag
voegen bij haar ouders en kinderen in Groot-Brittannië. Uiteraard waren zowel zij als haar kinderen
uitzinnig van vreugde. Begin 2015 is Hasnar vertrokken naar Londen. Het gaat goed met haar en ze
heeft veel profijt van de Engelse les die ze hier in Nederland gevolgd heeft.
In totaal heeft Stichting Seguro in 2014 opvang geboden aan zestien mannen, zeven vrouwen en vijf
kinderen.

Kind in Beeld
Het project Kind in Beeld heeft in 2014 een nieuwe impuls gekregen door een orthopedagoog die
sinds juni verbonden is aan onze stichting. In deze korte tijd heeft zij al veel werk verzet, vooral in de
begeleiding van de diverse kinderen en hun moeders en in het vormgeven van het kindbeleid. De
insteek van dit nieuwe kindbeleid is eerst de pedagogische achtergrond, vervolgens richtlijnen en
aanpak voor begeleiding van het kind en opvoedondersteuning aan de moeder. Tot slot is alles
vertaald naar een praktisch toepasbaar werkboek, met middelen voor individuele begeleiding,
spellen en gespreksmanieren met kinderen.
In 2014 is verder op aanraden van Stichting Kinderpostzegels de samenwerking met Federatie
Opvang intensief opgestart, wat ook tot meer verdieping in het kindbeleid heeft geleid. Sinds
september heeft ieder kind een eigen mentor, wat voor meer persoonlijke aandacht voor het kind
zorgt. De woensdagmiddagen hebben een nieuwe structuur gekregen en blijven een fijne plek voor
de kinderen om te spelen en te groeien op sociaal emotioneel vlak, samen spel etc. Er wordt nu
gewerkt volgens een pedagogisch meer verantwoorde methodiek, waarbij de vrijwilligers op de
achtergrond ondersteund worden door de orthopedagoog
Een investering is gedaan in de aanschaf van kwaliteitsspellen, opvoedingsboek, middelen in te
zetten bij mentoraat, spellen etc. Deze worden direct gebruikt voor de woensdagmiddag activiteiten
en voor de één op één begeleiding.
Eén kind heeft onderzoeken gehad bij het UMC, deze lieten zien dat hij naar een andere school moet
voor moeilijk lerende kinderen. Verder heeft hij extra zorg nodig, ook in zijn emotionele
ontwikkeling. De begeleiding van het gezin, waarvan de kinderen onder toezicht van NIDOS zijn
geplaatst omdat moeder de zorg niet alleen aan kon, is inmiddels van de grond gekomen.
In 2014 heeft Seguro zich verder geprofessionaliseerd. Door het hele team is een vierdaagse training
Kracht- en Herstelwerk gevolgd, waardoor deze methodiek nu goed is ingebed in de organisatie.
Door begeleidingsplannen en wekelijks terugkerende acties worden de bewoners nu effectiever
begeleid. Daarnaast hebben we een tweedaagse training Agressie en Weerbaarheid aangeboden
gekregen en heeft een vrijwilliger ons een ochtend geschoold in de beginselen van EHBO.

Het team van Seguro
In 2014 waren drie medewerkers (Toos Voorneveld, Anneke Boerma en Lilian Bruigom) in dienst,
waarvan er één langdurig ziek was (Toos). Zij werden ondersteund door zeven stagiaires en circa
dertig vrijwilligers. De orthopedagoog (Imke van Lotringen) en de fondsenwerver (Marion Etman,
Tawa Tawa) zijn op freelance basis betrokken bij Seguro.
Stichting Seguro heeft een instruerend bestuur, dat in 2014 bestond uit de volgende personen:
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- Mevrouw Kitty Penninga, voorzitter en van 12 april tot 15 december 2014 tevens penningmeester,
geboren 1951, aanvang zittingstermijn 30 maart 2012, einde 30 maart 2015, eerste zittingstermijn
- Mevrouw Ilse Luttikhuis, penningmeester, geboren 1967, aanvang zittingstermijn 21 augustus 2012,
functie beëindigd op 9 januari 2014, eerste zittingstermijn
- Mevrouw Inge Kool, penningmeester, geboren 1974, aanvang zittingstermijn 9 januari 2014, functie
beëindigd wegens vertrek naar het buitenland op 12 april 2014, eerste zittingstermijn
- Mevrouw Riet Lenting, tot 26 juni 2014 secretaris, daarna algemeen bestuurslid, geboren 1960,
aanvang zittingstermijn 1 februari 2013, functie beëindigd op 25 februari 2015, eerste zittingstermijn
- Mevrouw Gonnie Kaptein, secretaris, geboren 1955, aanvang zittingstermijn 26 juni 2014, einde 26
juni 2017, eerste zittingstermijn
- Mevrouw Malva Verbeek, penningmeester, geboren 1988, aanvang zittingstermijn 15 december
2014, einde 15 december 2017, eerste zittingstermijn
De bestuursleden worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. Zij zijn allen gezamenlijk
bevoegd.

Financiële verantwoording
In 2013 is een reserve opgebouwd voor Seguro en in 2014 is deze reserve verder uitgebouwd. Een
professionele organisatie als Seguro heeft een buffer nodig om continuïteit te waarborgen in geval
van onverwachte kosten of een beslissing van de Gemeente Utrecht om de subsidie te verlagen dan
wel niet meer te verstrekken. Er wordt op dit moment binnen en met de gemeente gesproken over
de subsidie van 2016. Een verlaging of geen subsidie behoren helaas tot de mogelijkheden, waardoor
een verhoging van de buffer nodig is om in het ergste geval financiële ruimte te hebben om voor
bewoners en medewerkers een oplossing te vinden.
Laten we een blik werpen op de inkomsten en uitgaven van 2014. Op 1 oktober 2013 liep het
subsidietijdvak af. In februari 2014 heeft de gemeenteraad besloten subsidie toe te kennen vanaf 1
oktober 2013 tot 1 december 2014, voor een bedrag van € 225.000. De subsidie van 1 december
2014 tot 1 januari 2016 is inmiddels ook toegekend.
Seguro
De energiekosten van de woningen op de Taagdreef worden op dit moment niet geïnd, waarvoor we
een post hebben opgenomen onder kortlopende schulden. Zo blijven we in staat om de kosten met
terugwerkende kracht te betalen. Het leefgeld heeft Seguro niet volledig hoeven uit te keren omdat
er op sommige momenten geen volledige bezetting van de kamers was. Als er een bewoner vertrekt,
duurt het meestal een paar weken voor er een beslissing is genomen over een nieuwe bewoner.
Daarnaast was één van onze bewoners een periode opgenomen. De laatste post die veel afwijkt van
de begroting, is de post voor juridische kosten voor bewoners. Dit blijft een post die moeilijk te
voorspellen is doordat voor sommige aanvragen hoge leges betaald moeten worden. In 2014 zijn er
relatief weinig juridische kosten gemaakt.
Fanga Musow
Ondanks dat we voor Fanga Musow aanzienlijk minder fondsen hebben geworven in 2014, hebben
we een positief resultaat weten te realiseren. Het stijgend eigen vermogen, is ook bij Fanga Musow
nodig om continuïteit te waarborgen. Indien Seguro te maken krijgt met een verlaging van, of
helemaal geen subsidie in 2016, dan is de buffer nodig om de coördinatiekosten op te vangen.
Bovendien komen drie fondsen (Skanfonds, Commissie PIN en het RC Maagdenhuis) aan het einde
van hun drie jaar ondersteuning. We voorzien dat het de komende jaren moeilijker gaat worden om
de ondersteuning van fondsen op peil te houden.
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Kijkende naar de inkomsten, is er begin 2014 geen subsidie opgenomen op de begroting voor Fanga
Musow omdat er destijds nog geen zekerheid was over de subsidie. Het leefgeld dat we retour
hebben ontvangen, is afkomstig van één van onze bewoonsters die gedurende haar verblijf bij Fanga
Musow een baan heeft gekregen. De betaling van haar loon heeft lang op zich laten wachten,
daarom hebben we ervoor gekozen om het hele bedrag na afloop van haar verblijf bij Fanga te
verrekenen. De inkomsten van donateurs zijn lager dan verwacht, maar worden weer
gecompenseerd door onze acties (verkoop van jam tijdens de vrijmarkt) en het terugbetaalde
leefgeld.
Het uitgekeerde leefgeld is ook bij Fanga Musow lager uitgevallen dan verwacht. Ondanks dat meer
kinderen zijn opgevangen in 2014, hebben we minder vrouwen opgevangen dan verwacht. De
training Rots en Water kon door omstandigheden pas begin 2015 worden gegeven. Vandaar dat deze
kosten niet terugkomen op deze jaarrekening. Als laatste zijn de algemene kosten aanzienlijk lager
dan begroot, voornamelijk door lagere uitgaven voor fondsenwerving en de doorberekening van
overheadkosten naar Kind in Beeld.
Kind in Beeld
Kind in Beeld is een stabiel project. De kosten zitten vooral in de inhuur van de orthopedagoog en de
uitjes met de kinderen. In 2014 is de orthopedagoog op het project begonnen, maar dit heeft later
plaats gevonden dan initieel verwacht. Hierdoor vallen de kosten voor de orthopedagoog lager uit.

Jaarrekening Stichting Seguro 2014
BATEN
Resultaat 2014
€

Begroting 2014
€

225.000
-21.598

199.120

Subsidie
Gemeente Utrecht (46026980)
Deel subsidie >> Fanga Musow
Fondsen
Oranjefonds

2.500

Donateurs

5

Totaal inkomsten
LASTEN
Personeelskosten
Salaris
Reiskosten
Vrijwilligersvergoedingen
Kantinekosten
Training personeel
Overige personeelskosten
Ontbindingsvergoeding
Huur kantoor
Totaal
Huisvestingskosten
Huur
Gas, water en licht
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205.907

199.120

64.795
1.848
2.696
215
826
3.994
21.310

83.420
2.520
2.270
320
1.050
5.460

95.684

95.040

21.324
12.073

21.920
15.590
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Telefoon, internet, kantoorkosten
Onderhoud
Huishoudelijke kosten
Inrichtingskosten
Overige huisvestingskosten
Totaal

2.509
1.021
135
905
538
38.506

2.090
2.250
900
1.500
2.180
46.430

Activiteiten
Leefgeld
Activiteiten
Moestuin
Juridische hulp
Medische hulp
Reiskosten bewoners
Totaal

25.481
1.897
973
395
893
837
30.475

31.200
3.870
1.830
4.590
1.810
1.100
44.400

1.626
893
59
110
223
160
130
347
158
235
2.597
2.116
856
9.509

3.150
760
190
260
320
1.050
660
190
190
1.240
2.680
1.950
610
13.250

Totaal lasten

174.174

199.120

RESULTAAT

31.733

0

Resultaat 2014
€

Begroting 2014
€

Algemene kosten
Kantoorkosten
Telefoon- en internetkosten
Kleine inventaris kantoor
Contributies
Verzendkosten
Reiskosten
Voorlichting
Fondswerving
Bankkosten, verschillen
Bestuurs-/algemene kosten
Administratiekosten
Accountantskosten
Verzekeringen
Totaal

Financieel jaarverslag Fanga Musow 2014
BATEN

Subsidie
Gemeente Utrecht

21.598

Fondsen
Skanfonds
Commissie PIN
Oranjefonds
Emmaus Haarzuilens
Evert Zoudenbalch huis

15.000
15.000
15.000
2.500
2.000
8
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Van Baaren Stichting
RC Maagdenhuis
KF Heinfonds

Donateurs
Incidenteel
Via incasso

Overige inkomsten
Acties
Retour leefgeld

1.000
3.000
5.000
58.500

86.000

4.680
7.135
11.815

6.500
8.380
14.880

549
5.790
6.339

Totaal baten

98.252

100.880

LASTEN
Personeelskosten
Loonkosten
Vrijwilligersvergoedingen
Deskundigheidsbevordering
Overige personeelskosten
Totaal

21.598
100
8.450
454
30.602

15.290

Huisvestingskosten
Huur
Gas, water en licht
Onderhoud
Huishoudelijke kosten
Inrichtingskosten
Telefoon- en internetkosten
Totaal

22.167
3.435
1.126
110
95
906
27.840

22.500
4.130
750
300
500
880
29.060

14.208
587
1.030
322
365

18.200
1.890
2.730
960
520
2.650
26.950

Activiteiten
Leefgeld
Activiteiten
Juridische hulp
Medische hulp
Reiskosten bewoners
Trainingen bewoners
Totaal

16.511

Algemene kosten
Kantoorkosten
Reiskosten
Voorlichting
Fondswerving
Bankkosten, verschillen
Bestuurs-/algemene kosten
Administratiekosten

4
979
7.142
221
33
200
9

10.340
25.630

500
750
770
12.690
160
320
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Overhead voor Kind in Beeld
Totaal

-811
7.768

Onvoorzien

15.190
4.050

Totaal lasten

82.720

100.880

RESULTAAT

15.531

0

Fondsen en donaties
Fanga Musow ontving in 2014 voor het tweede jaar op rij een solidariteitsbijdrage van de
gezamenlijke religieuzen in Nederland via de Commissie PIN. Het Skanfonds steunde eveneens voor
het tweede jaar. Het RC Maagdenhuis steunde voor het derde jaar.
Skanfonds geeft mensen de kans
Skanfonds is een nationaal fonds dat zich specifiek sterk maakt voor mensen in kwetsbare
situaties. Het steunt initiatieven waardoor mensen weer hoop en perspectief krijgen. En die hen
helpen een nieuwe plek in de samenleving te krijgen. Skanfonds steunt die initiatieven met geld
en expertise. Geïnspireerd door zijn katholieke wortels, wil het fonds zo bijdragen aan een
rechtvaardige wereld. Een wereld waarin mensen omzien naar elkaar en waarin ieder mens telt.
Het Oranjefonds steunt Fanga Musow met deskundigheidsbevordering voor de medewerkers,
vrijwilligers en bewoonsters van het opvanghuis. Zij gaan dit drie jaar lang doen.
Verder kregen we ondersteuning van Emmaus Haarzuilens, het Evert Zoudenbalch Huis, van Baaren
Stichting en het KF Heinfonds.
Advocatenbureau Berculo steunde ook dit jaar het opvanghuis Fanga Musow met een grote gift.
En verder natuurlijk al onze donateurs van harte bedankt!

Financieel jaarverslag Kind in Beeld 2014
BATEN
Resultaat 2014
€

Begroting 2014
€

10.552
4.500
15.052

13.190
4.500
17.690

7.425
7.425

9.983
9.983

0

1.200
1.200

Fondsen
Stg Kinderpostzegels
Stg Boschuysen
Totaal baten
LASTEN
Personeelskosten
Inhuur orthopedagoog
Totaal
Huisvestingskosten
Huur
Totaal
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Jaarverslag 2014

Activiteiten
Activiteiten
Totaal

Algemene kosten
Fondswerving
Reiskosten
Administratiekosten
Overheadkosten
Totaal

3.980
3.980

3.600
3.600

1.235

1.496
600

100
811
2.146

811
2.907

Totaal lasten

13.552

17.690

RESULTAAT

1.500

0

Het project Kind in Beeld is in 2014 gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels Nederland en
Stichting Boschuysen.
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